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Jarosław Dobkowski 

Preponderancja aktów stanu cywilnego* 

I 

Zgodnie z przepisem art. 4 ab initio ustawy z dnia 29 września 1986 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego1, akty stanu cywilnego stanowią wyłączny 
dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Ten szczególny charakter dowodu  
z aktu stanu cywilnego jest zagadnieniem doniosłym prawnie. Niezbyt często 
zdarza się bowiem, aby ustawodawca regulował pozycję środków dowodo-
wych na zasadzie wyłączności. W obecnym stanie prawnym expressis verbis 
taki charakter mają takŜe akty (decyzja administracyjna oraz postanowienie 
sądu) stwierdzające nabycie przez posiadacza samoistnego własności nieru-
chomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych na podstawie ustawy  
z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rol-
nych2. W świetle art. 10 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospo-
darstw rolnych3 stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, dokonane 
przez sąd lub do dnia wejścia w Ŝycie tej ostatniej ustawy dokonane przez te-
renowy organ administracji państwowej, stanowi wyłączny dowód nabycia 
własności tych nieruchomości.  

                                                 
DR JAROSŁAW DOBKOWSKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
* Preponderancja to tyle, co supremacja, prymat, przewaga, pierwszeństwo; od łac. prae-

ponderans (imiesłów współczesny czynny od praeponderare = ‘przewyŜszać wagą albo wpły-
wem’), praepondero = ‘przewaŜać, przewyŜszać, więcej znaczyć’. 

1 Tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej cyt.: p.a.s.c.). 
2 Dz. U. Nr 27, poz. 250, zm. Dz. U. 1975, Nr 16, poz. 91. 
3 Dz. U. Nr 11, poz. 81. 
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NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe choć akt stanu cywilnego „nie jest orzeczeniem  
o prawie, lecz jedynie protokołem spisanym przez organ, mogącym być dowo-
dem w innej sprawie”4, to równieŜ ma on skutek prawny deklaratywny. Mimo 
Ŝe nie jest skierowany do konkretnej osoby, przysługuje mu – podobnie jak 
ostatecznej decyzji administracyjnej – domniemanie waŜności, co oznacza, Ŝe 
ma on wartość dowodową dopóty, dopóki nie zostanie w specjalnym trybie 
wyeliminowany z obrotu prawnego (praesumptio iuris et de iure). Charaktery-
zuje się on przy tym szczególną trwałością. O ile jest prawidłowy, nie staje się 
bezprzedmiotowy i nie wygasa przez upływ czasu. Nie moŜe być przy tym 
obwarowany Ŝadnym innym terminem ani teŜ warunkiem zawieszającym lub 
rozwiązującym.  

Implicite cechę „dowodu wyłącznego” mają równieŜ niektóre wyroki są-
dowe5, decyzje komunalizacyjne6, orzeczenia komisji lekarskich7, czy nawet 
faktury VAT8. 

II 

Abstrahując od genezy i formowania się systemów rejestracji stanu cywil-
nego i sposobów dokumentowania na potrzeby obrotu prawnego dokonanych 
aktów9, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe zagadnienie dowodowe aktów stanu cywilnego 
przeszło znaczną ewolucję legislacyjną. Rozwój regulacji jest przy tym bardzo 
symptomatyczny. Ograniczając z przyczyn obiektywnych rozwaŜania histo-
ryczne, moŜna jednak stwierdzić, Ŝe nie ma bezpośredniego związku między 
                                                 

4 E. ISERZON, J. STAROŚCIAK , Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz, teksty, 
wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 17.  

5 W uchwale z 12 kwietnia 2001 r., III CZP 8/01, OSNC 2001, nr 10, poz. 146, Sąd Naj-
wyŜszy stwierdził, Ŝe orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego mogło być zamieszczone 
tylko w sentencji wyroku nakazującego opróŜnienie lokalu, i choć miało charakter deklarato-
ryjny, to było uwaŜane za wyłączny dowód wspomnianego uprawnienia. 

6 Wydane na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. Nr 133, poz. 872. Zob. 
takŜe wyrok Sądu NajwyŜszego z 16 maja 2002 r., IV CKN 107/00, OSNC 2003, nr 9, poz. 
120.  

7 R. BABIŃSKA, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007, s. 180. 
8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2004 r., K 24/03, OTK-A 2004, nr 4, 

poz. 33. 
9 Szerzej: J. LITWIN , Prawo o aktach stanu cywilnego. Jego geneza i zasady przewodnie 

(przedruk z „Demokratycznego Przeglądu Prawniczego” 1946, Nr 3-4), Warszawa, 1946, 
passim. 
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sekularyzacją rejestracji stanu cywilnego a mocą dowodową metryk oraz wy-
pisów i wyciągów z ksiąg (rejestrów) stanu cywilnego. Na tle dziejów po-
wszechnych zauwaŜalna jest jednak wyraźna tendencja do traktowania doku-
mentów stanu cywilnego jako dowodów kwalifikowanych. Ilustrują to poniŜ-
sze przykłady z dawnego prawa obowiązującego na ziemiach polskich10.  

Przepis art. 45 in fine Kodeksu Napoleona11 stanowił, Ŝe: „Wydane wy-
ciągi zgodne z reiestrami, i zaświadczone prawnie przez Prezydenta trybunału, 
albo Sędziego zastępcę prezydenta, mieć będą wiarę dopóty, dopóki o ich 
zfałszowanie zaskarŜenie nie zaydzie”. Ponadto, zgodnie z art. 47: „KaŜdy akt 
stanu cywilnego Francuzów i cudzoziemców, zrobiony w kraiu obcym, będzie 
miał wiarę, ieŜeli był wykonany podług prawideł w tymŜe kraiu uŜywanych”. 
Sami kodyfikatorzy dostrzegali moŜliwość nieuprawnionej zmiany lub sfał-
szowania aktów stanu cywilnego. RozróŜniali jednak „zfałszowanie co do 
istoty” (podlegające odrębnemu zaskarŜeniu) oraz „fałsz uczyniony wpad-
kowo” (podlegający rozpoznaniu w tym samym procesie). W świetle art. 1317 
i następnych stanowiących o dowodzie literalnym, w tym tytule urzędowym, 
powyŜsze dowody stanu cywilnego nie posiadały jednak waloru „zupełnej 
wiary”. Ponadto art. 46 stanowił o akcesoryjnych dowodach stanu cywilnego 
w postaci pism („papierów”) oraz świadków, wykorzystywanych w przypadku 
braku lub zaginięcia rejestrów.  

ZbliŜone rozwiązanie zostało przyjęte w Kodexie cywilnym Królestwa 
Polskiego z 13 czerwca 1825 r.12 Zgodnie z art. 83 zdanie drugie i następne: 

 
Wypisy wydane iako zgodne z Xięgami mieć będą wiarę dopóty, póki przez zapisanie się 
o fałsz zaskarŜonemi nie będą. Wypisy maiące bydź uŜytemi za obrębem właściwego Sądu 
Ziemskiego, poświadczonemi bydź powinny przez Prezesa tegoŜ Sądu. JeŜeli wypis wy-
danym iest z Xiąg na mieyscu pozostałych, natenczas własnoręczność podpisu utrzymuią-
cego Xięgi, winna bydź wprzód poświadczoną przez Sędziego Pokoiu, albo przez Sę-
dziego Gminy, lub Ziazdowego. 

 
Natomiast w świetle art. 84: 
 

                                                 
10 Zachowano oryginalną pisownię. 
11 Kodeks Napoleona na podstawie art. 69 Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. 

wszedł w Ŝycie z dniem 1 maja 1808 r. Zgodnie z art. 1 ustawy przechodniej z 10 października 
1809 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. II, Nr 14, s. 84 n.) moc urzędową miał 
tekst w języku polskim, wydany przez Drukarnię KsięŜy Piiarów Warszawskich w 1808 r. 

12 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. X, Nr 41, s. 3 n. 
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Metryki lub akta bądź Polaków bądź Cudzoziemców w obcym kraiu zdziałane, będą miały 
wiarę, ieŜeli podług form w tymŜe kraiu uŜywanych sporządzone zostały. Kto chce ta-
kowe metryki lub akta do Xiąg kraiowych składać, lub ich w kraiu uŜywać, powinien się 
postarać, aŜeby ich wypisy poświadczonemi były przez osoby do tego szczególnie upo-
waŜnione, albo tam, gdzieby nie było takich szczególnie upowaŜnionych osób, aby po-
świadczonemi były przez Posła, Ajenta Dyplomatycznego, albo Konsula bądź Polskiego 
bądź Rossyiskiego, a następnie przez Ministra Prezyduiącego w Kommissyi Rządowéy 
Sprawiedliwości.  

 
Kodeks regulował takŜe odpowiedzialność cywilną i karną. Jej podstawą 

była „zmiana, fałsz w aktach Stanu Cywilnego, przestąpienie przepisu w arty-
kule 87. zawartego, zaniedbanie zapisania aktu w Xięgi, lub zapisanie go na 
osobnych kartkach, albo w innym sposobie a nie w Xięgi na to przeznaczone”. 
W przepisie art. 90 przewidziano takŜe odwołanie od wyroku „w kaŜdym 
przypadku, gdzie Sąd Ziemski rozpoznawać będzie sprawę względem aktu 
Stanu Cywilnego”. W Kodexie cywilnym Królestwa Polskiego nie wyraŜono 
jednak explicite cechy fidem publicam aktów stanu cywilnego. W literaturze 
został wyraŜony pogląd, Ŝe „prawodawca polski pominął tę kwestję dla jej 
oczywistości”, gdyŜ „liczne artykuły określają wypadki, kiedy charakter pu-
bliczny dokumentów moŜe być zaprzeczony, a co zatem idzie pośrednio 
stwierdzają, iŜ w zasadzie mają one wiarę publiczną” 13. 

Ustawa Rzeszy z dnia 6 lutego 1875 r. o rejestracji stanu cywilnego i za-
wieraniu małŜeństw14 w § 15 p. I stanowiła: „Prowadzone naleŜycie rejestry 
stanu cywilnego (§§ 12 do 14) stwierdzają fakty, do których rejestracji są one 
przeznaczone. Rejestry mają powagę dokumentów, o ile nie okaŜe się z cza-
sem fałsz, niedokładność lub nieprawidłowość”. 

Z kolei Powszechna księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dzie-
dzicznych niemieckich Monarchii Austryackiej z dnia 1 lipca 1811 r.15 
posługiwała się pojęciem „zupełnego dowodu”. Zgodnie z jej § 164: „Zapisa-
nie w ksiąŜce chrztów lub urodzin nazwiska ojca na podanie matki, wtenczas 
tylko stanowi zupełny dowód, kiedy zapisanie stósownie do przepisów ustaw 
z zezwoleniem ojca nastąpiło i zezwolenie to, duchowny i ojciec chrzestny 
poświadczą, z tem dołoŜeniem, iŜ im ojciec z osoby jest znany”. MoŜna takŜe 

                                                 
13 E. ROSSTET, recenzja pracy: A. Rzewski, I. Szwarcman, Przewodnik dla Urzędów Stanu 

Cywilnego, Łódź 1923, [w:] Stulecie Urzędu Stanu Cywilnego przy Magistracie m. Łodzi 1825-
1925, Łódź 1925, s. 32 n. 

14 Dz. U. Rzeszy Nr 4, s. 23. 
15 JGS nr 946/1811. 
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przyjąć, Ŝe inne „świadectwa” stanu cywilnego przewidziane w Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch równieŜ miały moc dowodu zupełnego.  

Niemniej juŜ wcześniejszy przepis – pkt ff dekretu nadwornego z dnia  
15 stycznia 1787 r. o mocy dowodowej metryk16 zawierał dyspozycję, zgodnie 
z którą: „Księgi chrztu, zaślubin i śmierci zasługują jako dokumenty publiczne 
na zupełną wiarę tylko co do okoliczności, dla których są sporządzone, a nie 
co do okoliczności ubocznych, polegających tylko na podaniu”.  

Wiele mówiące jest równieŜ unormowanie art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 
1868 r. o mocy dowodowej izraelickich metryk17 – „Księgi metrykalne przez 
umyślnie zaprzysięŜonych, a przez władze do prowadzenia ksiąg urodzin, za-
ślubin i śmierci ustanowionych izraelitów, jako teŜ poświadczenia metrykalne, 
przez nich wydane, mają jako dokumenty publiczne pełną moc dowodową”.  

TakŜe w samym ustawodawstwie polskim zauwaŜalna jest dynamika roz-
woju norm prawnych o wartości dowodowej aktów stanu cywilnego. Przepis 
art. 42 dekretu z dnia 25 września 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego18 
stanowił, iŜ wpisy w księgach stanu cywilnego stanowią dowód zupełny zda-
rzeń w nich stwierdzonych pod warunkiem, Ŝe księgi są prawidłowo prowa-
dzone, ale dopuszczalny jest dowód niezgodności zarejestrowanych faktów  
z prawdą. Ponadto wyciągi oraz odpisy skrócone i zupełne miały moc dowo-
dową równą wpisom do ksiąg stanu cywilnego. Przepisy wykonawcze nadały 
takŜe taką samą moc dowodową wpisom w ksiąŜeczkach stanu cywilnego19.  
W tym zakresie zostały takŜe wydane interesujące judykaty. W kluczowym 
orzeczeniu z 24 stycznia 1950 r., C 1895/4920 Sąd NajwyŜszy wyraził istotny 
pogląd, Ŝe wpisy w księgach stanu cywilnego stanowią wprawdzie w myśl art. 
42 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dowód zupełny zdarzeń w nich 
stwierdzonych, z tego jednak nie wynika, aby stanowiły one jedyny dopusz-
czalny środek dowodowy. Stan cywilny osoby moŜe być bowiem stwierdzony 
równieŜ i innymi dowodami. Przepisy rozporządzenia w sprawie wykonania 
prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo,  
w § 98 stanowiły, Ŝe jeŜeli uzyskanie wymaganych odpisów aktów urodzenia 

                                                 
16 Zb.u.s. Nr 621. 
17 Dz. U. p. austr. Nr 12 z 1869 r. 
18 Dz. U. Nr 48, poz. 272. 
19 Zob. § 80 Rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 

24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów 
wprowadzających to prawo, Dz. U. Nr 54, poz. 304 ze zm. 

20 OSN(C) 1950, nr 2, poz. 37. 
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okaŜe się niemoŜliwe lub połączone z powaŜnymi trudnościami lub niewspół-
miernie wysokimi kosztami, urzędnik stanu cywilnego zadowoli się dowoda-
mi pośrednimi. JeŜeli jednak uzyskanie takich dowodów pośrednich jest 
niemoŜliwe, urzędnik stanu cywilnego przesłucha protokolarnie osobę wstępu-
jącą w związek małŜeński, która powinna złoŜyć uroczyste zapewnienie, Ŝe 
wszystkie podane przez nią dane odpowiadają całkowicie prawdzie i Ŝe goto-
wa jest na poparcie swego zeznania złoŜyć przysięgę oraz Ŝe jest świadoma 
odpowiedzialności za nieprawdziwe zeznanie.  

Warto zatem odnotować, Ŝe w świetle dekretu z 25 września 1945 r. aktom 
stanu cywilnego przysługiwała szczególna moc dowodowa. Z pojęciem „zu-
pełnego dowodu” moŜna było się spotkać na gruncie obowiązującego wów-
czas rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.  
o postępowaniu administracyjnem21. W świetle przepisów art. 52-53 r.p.a. do-
kumenty publiczne, wystawione w przepisanej formie, stanowiły zupełny do-
wód na to, „co wedle nich urzędownie zostało stwierdzone, oświadczone lub 
zarządzone”, a dokumenty prywatne stanowiły „zupełny dowód na to, Ŝe za-
warte w nich oświadczenia pochodzą od wystawcy”. Z mocy art. 55 r.p.a. był 
dopuszczalny dowód nieprawdziwości, zarówno dokumentów publicznych, 
jak i prywatnych. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe przywołane unormowania wpro-
wadzały domniemania prawne, które mogły być uchylone (wzruszone) po-
przez przeprowadzenie dowodu przeciwnego. Uwagi te naleŜy odnieść odpo-
wiednio do mocy dowodowej aktów stanu cywilnego na podstawie dekretu  
z 1945 r. 

Następnym aktem normatywnym w omawianych sprawach był dekret  
z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego22. Do mocy dowo-
dowej aktów stanu cywilnego odnosił się on w art. 25. W wersji pierwotnej 
przepis ten brzmiał: „Akta stanu cywilnego stanowią dowód zdarzeń w nich 
stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą moŜe być udowodniona jedynie  
w postępowaniu niespornym o uniewaŜnienie lub sprostowanie aktu”. Regula-
cja ta była wyrazem trwałości aktów stanu cywilnego. Sprawa ich niezgodnoś-
ci z prawdą stanowiła bowiem przedmiot odrębnego postępowania sądowego. 
Znamienne jest jednak, Ŝe konieczność dalszej stabilizacji spowodowała, iŜ 
juŜ po roku obowiązywania doszło do nowego ukształtowania treści tego prze-
pisu. Artykuł 1 ustawy z dnia 11 września 1956 r. o zmianie prawa o aktach 

                                                 
21 Dz. U. Nr 36, poz. 341 ze zm. (dalej cyt.: r.p.a.). 
22 Dz. U. Nr 25, poz. 151. 
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stanu cywilnego23 nowelizował go w ten sposób, Ŝe akty stanu cywilnego sta-
nowiły wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych.  

Takie określenie mocy dowodowej aktów stanu cywilnego nie stanowiło 
jednak novum w praktyce legislacyjnej. Funkcjonowało ono juŜ od 1928 r.  
w procedurze karnej. Obowiązujący wówczas przepis art. 228 Kodeksu postę-
powania karnego z 19 marca 1928 r.24 podawał, iŜ protokół stanowi wyłączny 
dowód zachowania form postępowania, chyba Ŝe udowodniono świadomy 
fałsz. W zasadzie analogiczne postanowienie zawierał Kodeks wojskowego 
postępowania karnego z 23 maja 1956 r.25 Oznaczało to, Ŝe jeśli protokół nie 
został skutecznie zaprzeczony, to nie moŜna było zasadnie twierdzić, Ŝe fak-
tyczny tok (przebieg) czynności sądowej był inny, niŜ utrwalony w sporzą-
dzonym protokole. 

MoŜna zatem przyjąć, Ŝe ustawodawca nowelizując art. 25 ustawy – 
Prawo o aktach stanu cywilnego z 1955 r., uczynił to ze świadomością, Ŝe  
zawarte w nim będzie tzw. pojęcie zastane. Wyłączność dowodu była pow-
szechnie rozumiana, jako zakaz dopuszczenia innego środka dowodowego na 
stwierdzoną uprzednio okoliczność tym źródłem dowodowym. Pewnej analo-
gii szukano z występującą na gruncie prawa cywilnego formą czynności praw-
nej dla celów dowodowych (ad probationem), której konsekwencją są szcze-
gólne ograniczenia dowodowe.  

Nie zmieniło tego stanu rzeczy wejście w Ŝycie 1 stycznia 1961 r. Ko-
deksu postępowania administracyjnego26. Jego regulacja w pierwotnej wersji 
(obowiązującej do 1980 r.27) spowodowała przyjęcie swobodnej oceny dowo-
dów w odniesieniu do wszystkich źródeł dowodowych. Niemniej wyjątek od 
tej zasady stanowiły akty stanu cywilnego, które z mocy przepisu szczegól-
nego nie podlegały takiej ocenie. Wyłączną moc dowodową aktu stanu cy- 
wilnego naleŜało rozumieć zarówno w aspekcie dopuszczenia dowodu, jak  

                                                 
23 Dz. U. Nr 41, poz. 189. 
24 Tekst jedn.: Dz. U. 1950, Nr 40, poz. 364. 
25 Przepis art. 149 Dekretu z dnia 23 czerwca 1945 r. – Kodeks Wojskowego Postępowa-

nia Karnego (tekst jedn.: Dz. U. 1956, Nr 22, poz. 103) stanowił: „Protokół stanowi wyłączny 
dowód zachowania form postępowania, chyba Ŝe udowodniono fałsz lub omyłkę”. 

26 Tekst pierw.: Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 ze zm. 
27 Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmia-

nie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8) dodano art. 701, 
dotyczący zasad przeprowadzania dowodu z dokumentu urzędowego. W tekście jedn. (Dz. U. 
1980, Nr 9, poz. 26) był to art. 76. 
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i jego bieŜącego wartościowania oraz formułowania końcowego sądu reasu-
mującego. 

Rozwiązanie takie zostało takŜe przyjęte w obowiązującej nadal ustawie  
z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej cyt.: p.a.s.c.).  

PowyŜsza retrospekcja nie była tylko dygresją w przeszłość, ale ukazała 
prawne kształtowanie się mocy dowodowej aktów stanu cywilnego. Obowią-
zująca od ponad pięćdziesięciu lat koncepcja szczególnego charakteru tego 
środka dowodowego przez upływ czasu została dobitnie utrwalona w porząd-
ku prawnym i de lege lata nie budzi wyraźnych zastrzeŜeń. Nie jest jednak 
dostatecznie spetryfikowana w teorii i wywołuje czasem wątpliwości w bie-
Ŝącej praktyce.  

III 

PobieŜna analiza przytoczonych powyŜej podstaw prawnych pozwala 
sformułować tezę, Ŝe prawo przyznało aktom stanu cywilnego na potwierdze-
nie pewnych okoliczności nie tylko pierwszeństwo przed wszelkimi innymi 
dowodami, ale w odniesieniu do tych zaszłości wprowadziło wyłączność tego 
środka dowodowego. Zastosowanie takiej techniki regulacji prawnej jest teŜ 
wyrazem powszechnego ograniczenia dowodowego w postępowaniu przed 
organem władzy publicznej. O ile występująca w niektórych sprawach preklu-
zja dowodowa stanowi temporalne ograniczenie dowodzenia pewnych faktów, 
o tyle wyłączność jakiegoś środka dowodowego pozostaje ograniczeniem ilo-
ściowym. Ta ostatnia forma jest przy tym postacią bezwzględnego ogranicze-
nia dowodowego. Niemniej jednak wyłączność środka dowodowego przesądza 
takŜe w praktyce o ograniczeniu dowodzenia pewnych faktów28. W tym 
względzie chodzi głównie – ale nie wyłącznie – o kwestię dopuszczenia aktu 
stanu cywilnego jako dowodu w sprawie. Przenosząc na ten grunt ustalenia 
doktryny procesu karnego moŜna stwierdzić, Ŝe występuje tu zakaz dowo-
dowy niezupełny29. 

Sposób dochodzenia przez organ władzy publicznej do ustalenia podstawy 
faktycznej rozstrzygnięcia przy wyłącznym wykorzystaniu aktu stanu cywil-
nego, nie opiera się na czynnościach wyjaśniania czy ustalania, ale na stwier-
dzaniu stanu cywilnego osoby. Akty stanu cywilnego nie są tylko pomocni-

                                                 
28 Szerzej: A. SKĄPSKI, Ograniczenia dowodzenia w procesie cywilnym, „Zeszyty Nauko-

we UJ”. Prace Prawnicze, 1981, z. 93, s. 31 n. 
29 M. CIEŚLAK , Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. I, Warszawa 1995, s. 265 n. 
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czym źródłem informacji o zdarzeniach, lecz stanowią tzw. dowód z przezna-
czenia30. O ile odpisy zupełne i skrócone aktu stanu cywilnego moŜna byłoby 
starać się zakwalifikować do dokumentów urzędowych31, o tyle sam akt stanu 
cywilnego stanowiłby z tego punktu widzenia tzw. dowód nienazwany. Warto 
przypomnieć, Ŝe z mocy prawa dowodem jest akt stanu cywilnego, ale nie 
księga stanu cywilnego. Jest ona tylko zapisanym nośnikiem informacji.  
W księdze – obok aktów stanu cywilnego – dokonuje się takŜe innych wpi-
sów32, którym nie przysługuje wyłączna moc dowodowa33. Z tych wpisów nie 
wydaje się odpisów, ale poświadcza się ich dokonanie lub brak w drodze 
zaświadczenia34. Wątpliwości budzi kwestia, czy odpisy z aktu stanu cywilne-
go mają taką samą moc dowodową, co sporządzony w księdze akt stanu cywil-
nego. Wydaje się, Ŝe ustawodawca zrównał moc dowodową aktów i odpisów  
z tego względu, Ŝe odpisy stanowią z załoŜenia powtórzenie treści aktu stanu 
cywilnego. MoŜna takŜe powiedzieć, Ŝe z uwagi na zasadę względnej jaw-
ności ksiąg stanu cywilnego wydane na blankiecie urzędowym odpisy stano-
wią jedyną dopuszczalną formę uzewnętrznienia aktu. Ponadto ustawa róŜni-
cuje odpisy z aktów oraz zaświadczenia na okoliczność dokonanych w księ-
gach stanu cywilnego innych wpisów lub ich braku. Gdyby zaświadczenia  
i odpisy miały mieć więc taką samą moc dowodową, bezprzedmiotowe stałoby 
się ich odrębne traktowanie w ustawie. Odpis nie jest zatem szczególną formą 
zaświadczenia. Egzegeza przepisów rozdziału 9 p.a.s.c. pozwala nawet sfor-
mułować tezę, Ŝe z mocy prawa wyłączona pozostaje moŜliwość wydania za-
świadczenia w celu potwierdzenia faktów, pierwotnie stwierdzonych aktami 
stanu cywilnego.  

Akt stanu cywilnego stanowi zatem odrębną kategorię dowodów. Regula-
cja art. 4 p.a.s.c. koresponduje z przepisami postępowania o otwartej klasie 
dowodów, gdzie tylko przykładowo wyróŜnia się najczęstsze środki dowo-
dowe, zaś dokonane wyliczenie nie hierarchizuje dowodów, ale sugeruje 

                                                 
30 J. BENTHAM, Traktat o dowodach sądowych, oprac. E. Dumont, przekład F. Rekłajtys, 

Gniezno 1934, s. 28; M. CIEŚLAK , Polska procedura karna. Podstawowe załoŜenia teoretyczne, 
Warszawa 1984, s. 430 n. 

31 Por. L. RATAJCZYK, Moc dowodowa wydruku komputerowego w systemie rejestracji 
stanu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 1, s. 212 n. 

32 Zob. art. 2 p.a.s.c. 
33 Stricti iuris ratio z art. 4 p.a.s.c. 
34 Zob. art. 79 pkt 2 p.a.s.c. Por. takŜe: P. KASPRZYK, Wydawanie odpisów aktów stanu cy-

wilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rocz-
niki Nauk Prawnych” 18(2008), nr 2, s. 323 n. 
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pierwszeństwo w korzystaniu z poszczególnych z nich. Norma zawarta  
w omawianym art. 4 p.a.s.c. stanowi przy tym lex specialis względem ko-
deksowego prawa procesowego w zakresie wyróŜnienia tzw. dowodów 
nazwanych.  

Jeśli akt stanu cywilnego nie zalicza się do dowodu z dokumentu, to trud-
no rozwaŜać jego moc dowodową w aspekcie zewnętrznym (formalnym) i we-
wnętrznym (materialnym). Trudno takŜe dyskutować o kontrdowodzie prze-
ciwko osnowie i ponad osnowę. Akt stanu cywilnego przez udzielone odpisy 
zostaje skierowany na zewnątrz tylko w celu wywołania skutku w sferze do-
wodzenia pewnych faktów. Nie są one przy tym typowym oświadczeniem 
wiedzy. O autentyczności charakterystycznej dla dokumentów moŜna mówić 
jedynie w odniesieniu do odpisów, choć oględzinom moŜe podlegać zarówno 
sam akt, jak i jego odpisy. Podobnie fałszywość moŜe dotyczyć zarówno aktu, 
jak i jego odpisu. JednakŜe tylko w kontekście przestępczego podrobienia lub 
przerobienia dokumentu35, akt stanu cywilnego moŜe być ujmowany jako 
dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k.  

Najogólniej rzecz biorąc, akt stanu cywilnego jest zatem kwalifikowanym 
dowodem w zakresie stanu cywilnego – takŜe w tym względzie, Ŝe osoba 
przedkładająca odpis z takiego aktu jest zwolniona od przedstawienia dalszych 
dowodów36. 

Akty stanu cywilnego nie tylko utrwalają zdarzenia podlegające rejestracji 
w księgach stanu cywilnego, ale umoŜliwiaj ą za pomocą odpisów dowodne 
ich potwierdzenie przez procedujący organ władzy publicznej na poziomie 
bliskim pewności. Przyjmowana jest zatem fikcja prawna prawdziwości do-
wodzonych okoliczności. Dlatego teŜ w praktyce nie moŜe dojść do zastąpie-
nia dowodu z aktu stanu cywilnego innym środkiem dowodowym. Nie moŜna 
teŜ uzupełniać czy zawęŜać zdarzeń tam stwierdzonych.  

Na marginesie warto dodać, Ŝe ustawa p.a.s.c. odrębnie traktuje pojęcia 
„stwierdzania” i „ustalania”. Nie są to desygnaty tej samej nazwy, ale zróŜni-
cowane merytorycznie działania organizacyjno-prawne. Pojęcie „ustalania” 
zostało uŜyte w kontekście badania lub poszukiwania pewnego stanu faktycz-
nego. Określenie „stwierdzenie” oznacza natomiast autorytatywną konstatację 
tegoŜ stanu. 

                                                 
35 Zob. art. 270 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 

ze zm. (dalej cyt.: k.k.). 
36 J. LITWIN , Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 28. 
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Powoduje to związanie organu władzy publicznej treścią aktu stanu cywil-
nego na etapie rozpoznania sprawy. Musi on zatem uznać zawarte w nim 
stwierdzenie za prawdziwe i miarodajne do ustalenia dowodzonej okoliczno-
ści. Zdarzenie stwierdzone aktem stanu cywilnego stanowi fakt w istocie wy-
mykający się spod kontroli merytorycznej procedującego organu. Treść aktu 
musi zostać przezeń uznana za zgodną z rzeczywistym stanem rzeczy. 

W świetle art. 4 in fine p.a.s.c. niezgodność aktu z prawdą moŜe być udo-
wodniona w postępowaniu sądowym. Niezgodność z prawdą aktu stanu cy-
wilnego moŜe być stwierdzona tylko w postępowaniu sądowym o uniewaŜnie-
nie, sprostowanie lub ustalenie treści aktu. W tym względzie naleŜy rozgrani-
czyć tryb procesu i drogę postępowania nieprocesowego. We wszystkich spra-
wach z dochodzenia praw stanu cywilnego – sprawach niemajątkowych z za-
kresu prawa rodzinnego, konieczny jest tryb procesu, a zapadły w nim wyrok 
stanowi podstawę wpisania wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego. 
Natomiast w sprawach o uniewaŜnienie, sprostowanie lub ustalenie treści aktu 
sąd orzeka na drodze postępowania nieprocesowego.  

Stąd teŜ rodzi się pytanie: czy aktom stanu cywilnego przysługuje do-
mniemanie zgodności z prawdą? W świetle art. 30 p.a.s.c. akt stanu cywilnego 
uniewaŜnia się, jeŜeli stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą albo uchybie-
nia powstałe przy sporządzeniu aktu zmniejszają jego moc dowodową. Ozna-
cza to, Ŝe akt stanu cywilnego nie traci szczególnej mocy dowodowej ex lege. 
Wydaje się, Ŝe przewidziana sankcja uniewaŜnienia powinna być rozumiana 
jako uchylenie z przyczyn niewaŜności ze skutkiem ex nunc37. Stąd teŜ moŜna 
wnosić, Ŝe aktom stanu cywilnego przysługuje domniemanie prawdziwości  
i wiarygodności, co zawiesza względem nich stosowanie zasady swobodnej 
oceny dowodów. UniewaŜnienie aktu stanu cywilnego nie powoduje przy tym 
podstawy do wznowienia postępowania i wzruszenia aktu. Nawiązując do cy-
wilistycznej konstrukcji sankcji niewaŜności, moŜna tu mówić o jej względnej 
postaci.  

                                                 
37 MoŜna jednak zapytać, czy zasada związania organów władzy publicznej skutkami 

prawnymi aktu stanu cywilnego doznaje ograniczenia w myśl koncepcji tzw. bezwzględnej 
niewaŜności, zgodnie z którą akt prawny, dotknięty wadami godzącymi w jego istotę, nie wy-
wołuje skutków prawnych. W takich sytuacjach organ władzy publicznej nie jest związany 
skutkami aktu, a jego prawidłowość moŜe być przedmiotem oceny sądu lub innego organu 
państwowego. Wydaje się, Ŝe do aktów stanu cywilnego nie moŜe mieć zastosowania teoria 
tzw. nie-aktów. A zatem zasada trwałości aktów stanu cywilnego rozumiana jest ściślej niŜ  
w przypadku decyzji administracyjnych.  
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Zarzut niezgodności z prawdą aktu stanu cywilnego lub jego niewiarygod-
ności stanowią zatem tylko impulsy do ubiegania się o zniesienie aktu stanu 
cywilnego. Powinny być zatem zgłoszone jako wnioski o wszczęcie odręb-
nego postępowania sądowego w celu uniewaŜnienia aktu stanu cywilnego. Od 
uznania sądu zaleŜy, czy – stosownie do okoliczności – naleŜy uniewaŜnić akt 
stanu cywilnego z powodu nieprawdziwości, czy z powodu uchybień umniej-
szających jego moc dowodową (sąd działający jako organ kontroli, nie jest 
zapewne związany podniesionymi zarzutami i przez wzgląd na ratio aktów 
stanu cywilnego moŜe orzekać ultra petitum). Kryterium tego uznania stanowi 
ustalenie, Ŝe zaskarŜony akt stwierdza zdarzenia nieprawdziwe albo uchybie-
nia powstałe przy sporządzaniu aktu stanu cywilnego, powodują taki stopień 
niewiarygodności, Ŝe naleŜy akt ten uznać za niewaŜny.  

Podniesione w nominalnym postępowaniu zarzuty nieprawdziwości lub 
niewiarygodności aktu stanu cywilnego mogą być odebrane przez organ wła-
dzy publicznej jako zaprzeczenie, złoŜone celem wyparcia się zdarzenia 
stwierdzonego aktem. Samo twierdzenie tego typu nie podwaŜa jeszcze praw-
dziwości lub wiarygodności aktu stanu cywilnego. Musi ono zostać dowie-
dzione w odrębnym postępowaniu o uniewaŜnienie aktu stanu cywilnego.  

UniewaŜnienie aktu powoduje takŜe utratę mocy dowodowej przez udzie-
lone z niego odpisy. Niemniej posługiwanie się odpisem uniewaŜnionego aktu 
jest w praktyce moŜliwe i, co więcej, nierzadko spotykane. Wskutek toczenia 
się nominalnego postępowania odpis – o ile został dopuszczony – nadal pozo-
staje w jakimś sensie dowodem, zaś problemem pozostaje jego wartość dowo-
dowa w całokształcie materiału procesowego i ewentualnie podniesionych 
przez jego uczestników wniosków i rekryminacji przeciw temu odpisowi. 
Mogą takŜe zdarzyć się przypadki przemilczenia okoliczności uniewaŜnienia 
aktu i świadomego dopuszczenia do obrotu odpisu zniesionego aktu, co nie 
stanowi penalizowanego posłuŜenia się sfałszowanym (podrobionym lub prze-
robionym) dokumentem, choć jego osnowa moŜe niewątpliwie poświadczać 
nieprawdę. Ponadto, o ile zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub praw-
ny osób bądź rzeczy na dzień jego wydania, o tyle akt, a co za tym idzie – 
jego odpis stwierdza uprzednie zdarzenie. Niemniej, odpis stanowi powtórze-
nie treści aktu w określonej dacie. W związku z tym, w praktyce obrotu praw-
nego im starszy jest przedkładany odpis aktu, tym większe prawdopodobień-
stwo, Ŝe odzwierciedlony w nim akt uległ zmianie albo został uniewaŜniony. 
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IV 

Wydaje się, Ŝe podniesienie zarzutu nieprawdziwości lub niewiarygodno-
ści przeciwko aktowi jest zdarzeniem procesowym, które powoduje prze-
szkodę w kontynuowaniu postępowania, co prawda usuwalną, ale wpływającą 
na jego dalszy tok. Mimo Ŝe akt stanu cywilnego sam w sobie nie stanowi 
orzeczenia prejudycjalnego, głównie z tej przyczyny, Ŝe niczego nie roz-
strzyga (w tym nie rozstrzyga zagadnienia wstępnego), ale zakwestionowanie 
jego prawdziwości lub wiarygodności, czy teŜ wywiedzenie i lispendencja 
wniosku o jego uniewaŜnienie, sprostowanie lub ustalenie treści, powodują 
przerwanie biegu postępowania administracyjnego38, albo mogą spowodować 
przerwanie biegu postępowania cywilnego39. Z tej racji, Ŝe sąd karny roz-
strzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne (a więc takŜe prejudy-
cjalne), oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu  
(z wyjątkiem prawomocnego rozstrzygnięcia sądu, kształtującego prawo lub 
stosunek prawny)40, nie zachodzi tam ani prejudycjalność aktów stanu cywil-
nego, ani prejudycjalność orzeczeń wydanych na tle ich weryfikacji41. Preju-
dycjalność, w ścisłym znaczeniu, jako związanie kwalifikowane, powinna 
skutkować prawnym zobowiązaniem organu – przed którym toczy się postę-
powanie administracyjne lub cywilne – do przyjęcia orzeczenia innego organu 
władzy publicznej, przesądzającego o pewnym zagadnieniu prawnym, za 
przesłankę do wydania rozstrzygnięcia w procedowanej sprawie. Rozstrzyg-
nięcie merytoryczne w sprawie głównej nie moŜe przy tym stać w sprzeczno-
ści z rozstrzygnięciem w kwestii prejudycjalnej. Prejudycjalność zachodzi 
zatem wtedy, kiedy organ prowadzący postępowanie zetknie się z zagadnie-
niem prawnym, bez rozstrzygnięcia którego nie moŜna załatwić sprawy, a za-
gadnienie to stanowi samodzielny przedmiot (sprawę), do rozstrzygnięcia któ-

                                                 
38 Zob. art. 97 § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-

stracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej cyt.: k.p.a.). Incydentalnie 
organ we własnym zakresie rozstrzyga kwestie prejudycjalne na podstawie art. 100 § 2-3 k.p.a. 

39 Na podstawie art. 177 § 1 pkt l Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (Dz. U., Nr 43, poz. 296 ze zm.; dalej cyt.: k.p.c.) zawieszenie postępowania  
z urzędu ma charakter fakultatywny i zaleŜy od oceny sądu. W praktyce wstrzymanie się przez 
sądy od samodzielnego rozstrzygania kwestii prejudycjalnej dotyczy głównie zagadnień wstęp-
nych, naleŜących do właściwości organów administracji. 

40 Zob. art. 8 k.k.  
41 Por. K. GONDOREK, A. USTOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, War-

szawa 1991, s. 44 n. 
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rej właściwy jest inny sąd lub inny organ władzy publicznej. W tym kontekś-
cie akt stanu cywilnego nie moŜe być zatem uznany za prejudykat procesowy. 
Zagadnieniem wstępnym moŜe być, co najwyŜej, zainicjowana procedura jego 
uniewaŜnienia. Ponadto, zagadnieniem wstępnym w sprawach dochodzenia 
praw stanu cywilnego moŜe być okoliczność niesporządzenia aktu w ogóle42.  

V 

O ile odrębne załatwienie wytoczonej kwestii weryfikacji aktu stanu cy-
wilnego moŜe być wiąŜące na etapie rozstrzygania sprawy jedynie w postę-
powaniu cywilnym czy administracyjnym, o tyle na etapie rozpoznania 
sprawy ma charakter wiąŜący we wszystkich rodzajach i typach postępowań. 
W tym względzie norma z art. 4 p.a.s.c. nie doznaje Ŝadnych ograniczeń, co 
powoduje, Ŝe ma ona zastosowanie równieŜ w postępowaniu karnym43. W tej 
sferze nie moŜe dojść do dowolnego traktowania treści aktów stanu cywilnego 
przez sąd karny. JednakŜe szczególna pozycja aktu stanu cywilnego w syste-
mie środków dowodowych powoduje, Ŝe wprowadza on odstępstwo od ogól-
nej zasady swobodnej oceny dowodów. Wyłączna moc dowodowa aktu stanu 
cywilnego, będąca wyjątkiem od powyŜszej zasady, nie moŜe być jednak ro-
zumiana skrajnie. Nie rozciąga się ona na dane, które zostały objęte treścią 
prawidłowo sporządzonego aktu, ale wykraczają poza jego zakres przedmio-
towy. Wyłączna moc dowodowa danego aktu jest związana z zarejestrowanym 
zdarzeniem, mającym z mocy ustawy wpływ na stan cywilny osób. Rejestracja 
stanu cywilnego dotyczy urodzeń, małŜeństw oraz zgonów osób i jest doko-
nywana w formie aktów urodzenia, małŜeństwa oraz zgonu (art. 1 i 2 p.a.s.c.). 
Niemniej jednak do aktu stanu cywilnego wpisuje się takŜe stany i zaszłości 
oraz dane niepodlegające ustawowej rejestracji. W odniesieniu do tych fak-
tów, akt nie stanowi dowodu wyłącznego44. W tym zakresie nie powinien być 
jednak potraktowany jako dowód zwykły, podlegający ocenie organu władzy 
publicznej. Wartość dostarczonej informacji zaleŜy bowiem od ustalenia cha-
rakteru oświadczenia wiedzy. Jestem zdania, Ŝe w tym pozostałym zakresie 

                                                 
42 L ITWIN , Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, s. 225. 
43 Por. A. GABERLE, Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 

2010, s. 272 n.; a takŜe: M. CIEŚLAK , Polska procedura karna. Podstawowe załoŜenia teore-
tyczne, Warszawa 1984, s. 430 n. 

44 S. GRZYBOWSKI, System prawa cywilnego, t. I: Część ogólna, Wrocław 1974, s. 352. 
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rzeczowym, aktom stanu cywilnego takŜe przysługuje szczególna moc dowo-
dowa, ale juŜ nie wyłączna.  

Wyłączna moc dowodowa nie dotyczy takŜe przypadków rozpoznawania 
na drodze procesu spraw z dochodzenia praw stanu cywilnego. Przepisy 
szczególne względem art. 4 p.a.s.c. (np. art. 63 i n. k.r.o.45 czy art. 425 k.p.c.) 
przewidują przeprowadzenie dowodów w zakresie okoliczności zawartych  
w sporządzonych aktach stanu cywilnego. 

VI 

Załączenie odpisu aktu stanu cywilnego do pisma (podania, powództwa, 
skargi, wniosku) wszczynającego postępowanie, moŜe wreszcie stanowić wy-
móg formalny, ustalony w wielu przepisach szczególnych46. W tym wypadku 
załączenie odpisu nie przesądza o rozstrzygnięciu i rozpoznaniu sprawy, ale 
gwarantuje nadanie jej biegu i poniekąd merytoryczne rozpatrzenie. W postę-
powaniu sądowym konieczność spełnienia wymogów formalnych w zasadzie 
nie doznaje wyjątków, jednakŜe powstaje wątpliwość, czy w sytuacji, gdy 

                                                 
45 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59  

ze zm. 
46 Przykładowo – art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom 

ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989, Dz. U. Nr 91, poz. 741  
ze zm.; art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o SłuŜbie Więziennej, Dz. U.  
Nr 79, poz. 523 ze zm. Zob. takŜe np. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania  
i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U.  
Nr 65, poz. 742 ze zm.; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. 
w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki  
i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i dzia-
łania tych placówek, Dz. U. Nr 175, poz. 1709 ze zm.; Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu prze-
prowadzania postępowania kwalifikacyjnego do słuŜby przygotowawczej oraz do słuŜby kan-
dydackiej w Biurze Ochrony Rządu, Dz. U. Nr 37, poz. 338 ze zm.; Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 
pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiej-
skich, Dz. U. Nr 114, poz. 1191; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków 
pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budŜetu państwa, Dz. U. Nr 91, poz. 
574; Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie słuŜby 
przygotowawczej, Dz. U. Nr 170, poz. 1144. 
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organ postępowania administracyjnego ma wiedzę co do zdarzeń podlegają-
cych rejestracji stanu cywilnego, uzyskaną w związku z prowadzonymi 
uprzednio postępowaniami (fakty znane organowi z urzędu), konieczne jest 
przedkładanie odpisu aktu stanu cywilnego, tylko z tej racji, aby uczynić za-
dość wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Notoria urzędowe 
wszakŜe nie wymagają dowodu, a złoŜenie podania obarczonego brakami 
formalnymi w tym zakresie nie powinno powodować pozostawienia podania 
bez rozpoznania z racji obowiązywania art. 220 k.p.a. Przepis ten dotyczy 
wszakŜe ograniczenia Ŝądania zaświadczeń wymaganych prawem, ale powi-
nien takŜe mieć per analogiam zastosowanie i w takiej kwestii. Uwaga ta 
odnosi się takŜe do sytuacji, kiedy organ administracyjny ustali powyŜsze 
zaszłości we własnym zakresie na podstawie posiadanej ewidencji lub prowa-
dzonych rejestrów (ksiąg), albo innych danych. Niemniej jednak uzyskanie 
wiadomości objętych aktem stanu cywilnego z innych źródeł niŜ odpis, po-
winno być utrwalone w materiale postępowania w formie adnotacji urzędowej. 
Z pewnością nie moŜna w tym zakresie odbierać od strony oświadczeń lub 
zeznań. Czynności tych nie uzasadniają nawet względy ekonomiki proceso-
wej, a zwłaszcza okoliczność, Ŝe uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego wiąŜe 
się z uiszczeniem opłaty skarbowej47. 

Warto takŜe przypomnieć, Ŝe zgodnie z przepisem art. 3 § 1 k.r.o. osoby 
zamierzające zawrzeć małŜeństwo, powinny złoŜyć lub przedstawić kierowni-
kowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małŜeństwa, 
określone w art. 54 i n. tego kodeksu (m.in. odpis skrócony aktu urodzenia –  
o ile nie został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi 
sporządzenie aktu małŜeństwa). W świetle dyspozycji art. 3 § 2 k.r.o., jeŜeli 
otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małŜeństwo jest 
obowiązana złoŜyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, 
napotyka trudne do przezwycięŜenia przeszkody, sąd moŜe zwolnić tę osobę 
od obowiązku złoŜenia lub przedstawienia tego dokumentu. UwaŜam, Ŝe po-
wyŜszej regulacji nie naleŜy odnosić do omówionych etapów rozstrzygania 
czy rozpoznawania spraw, ale ujmować ją w kategoriach omawianych tu wy-
mogów formalnych. Niemniej jednak ocena formalna nie następuje na etapie 
przedprocesowym, ale stanowi jedną z pierwszych czynności w zawisłej juŜ 
sprawie. W tym zakresie zainteresowani posiadają co najmniej prawo suplika-

                                                 
47 Zob. załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U.  

Nr 225, poz. 1635 ze zm. 
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cji. Rozpatrzenie sprawy jest bowiem obowiązkiem a nie prawem właściwego 
organu. Sprawy nie pozostawia się bowiem bez biegu.  

* 

PowyŜsze rozwaŜania wykazały, Ŝe akt stanu cywilnego i jego odpis sta-
nowią dowód o szczególnym znaczeniu. Jego wyłączność nie ma jednak cha-
rakteru absolutnego, a nadto powinna być interpretowana ścieśniająco. Nie-
mniej akt stanu cywilnego wraz z jego odpisem zajmują wysoką pozycję  
w polskim prawie dowodowym. Wobec wynikającego z ich istoty zakazu do-
wodowego, idą wyŜej aniŜeli inne źródła wiadomości o faktach, a nadto nie 
poddają się swobodnej ocenie. Stąd teŜ uzasadniona jest teza o preponderancji 
polskich aktów stanu cywilnego. 

 
Słowa kluczowe: charakter dowodu z aktu stanu cywilnego, moc dowodowa aktu stanu cywilnego, 

wyłączna moc dowodowa aktu stanu cywilnego. 
 
 
 
 

 

Preponderance  
of Polish certificates of civil status 

Summary 

The article focuses on certificates of civil status serving as evidence. Such evidence plays  
a substantial role in explanatory proceedings, especially in fact finding. The evolution the legal cha-
racter of the certificates reveals their increased weight and force of evidence. Such a certificate 
ranks highly in law of evidence. It also differs from classic official documents in terms of authen-
ticity yet resembling them in terms of truthfulness and reliability. The latter aspects involve a pre-
sumption that can be rebutted in nullity proceedings for a civil status certificate. Its rebuttal can 
serve as input for other administrative and civil proceedings (not penal), though the certificate itself 
does not constitute a prejudication. It is however binding during the examination of a civil, criminal 
or administrative case, and it can constitute a formally required initial document in administrative 
proceedings or appearance of interested parties. 

 
Key words: character of evidence based on civil status certificate, evidence force of personal status 

certificate, exclusive force of evidence of civil status certificate. 

 
Translated by Tomasz Pałkowski 
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Die Präponderanz  
der Personenstandsurkunden 

Zusammenfassung 

Der Artikel betrifft den Beweis aus der Personenstandsurkunde. Dieser Beweis spielt im Er-
mittlungsverfahren und besonders beim Beweisen von Tatsachen eine besondere Rolle. Die Evolu-
tion des Rechtscharakters der Personenstandsdokumente zeugt von einer Zunahme des Gewichts 
und der Beweiskraft solcher Urkunden. Die Personenstandsurkunde nimmt einen besonderen Platz 
im Beweisrecht ein. Dabei unterscheidet sie sich von den klassischen amtlichen Dokumenten hin-
sichtlich ihrer Authentizität, ähnelt ihnen aber hinsichtlich ihrer Wahrhaftigkeit und Glaubwürdig-
keit. Auf diesem letzten Gebiet gebührt ihr ein gewisser Vermutungscharakter, der im Gerichtsver-
fahren über die Ungültigkeitserklärung einer Personenstandsurkunde angefochten werden kann. Die 
Frage ihrer Entkräftung kann eine einführende Angelegenheit für ein anderes Verwaltungs- und 
Zivilverfahren (aber nicht Strafverfahren) bilden, obwohl die Urkunde selbst kein Präjudiz darstellt. 
Trotzdem ist sie auf der Stufe der Aufklärung einer zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlichen Sache 
verbindlich und kann das in den Einzelbestimmungen vorgesehene formale Erfordernis eines 
Schreibens zur Einleitung eines Verwaltungsverfahrens oder der Meldung Interessierter darstellen. 

 
Schlüsselwörter: Charakter des Beweises aus der Personenstandsurkunde, Beweiskraft der Per-

sonenstandsurkunde, ausschließliche Beweiskraft der Personenstandsurkunde. 

 

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 
 
 
 
 
 

Верховенство  
актів цивільного стану  

Pезюме 

Стаття стосується доказу з акту цивільного стану. Цей доказ виконує спеціальну роль  
у  процесі розслідування, а особливо доведення фактів. Еволюція юридичного характеру  ак-
тів цивільного стану показує зростання значення й доказової сили актів цивільного стану. 
Акт цивільного стану займає особливе місце в доказовому праві. При цьому він відрізняється 
від класичних офіційних документів з точки зору автентичності й схожий за точністю й дос-
товірністю. У цьому останньому аспекті йому належить право презумпції, яке може бути ос-
каржене в ході судового розгляду про визнання акту цивільного стану недійсним. Питання 
спростування його сили може слугувати  впровадженням для іншого адміністративного й су-
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дового процесу (але не кримінального), хоча сам акт не становить преюдиціальності. Проте 
зобов’язує на етапі провадження цивільної, кримінальної чи адміністративної справи, а також 
може становити передбачену окремими положеннями формальну вимогу документа про по-
рушення адміністративного провадження або заяви зацікавлених.  

 
Ключові слова: характер доказу з акту цивільного стану, доказова сила акту цивільного ста-

ну, виняткова доказова сила акту цивільного стану. 
 

З польської переклала Надія Гергало





Paweł Sobotko  

Zakres stosowania przepisów  
kodeksu postępowania administracyjnego 

w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego 

RozwaŜania na kanwie do wyroku WSA w Olsztynie 
(II SA/01 415/10)  

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie1, zapa-
dłe na tle sprawy dotyczącej charakteru czynności dokonywanych przez kie-
rownika urzędu stanu cywilnego, w postępowaniu z wniosku o wpisanie do 
księgi stanu cywilnego odpisu aktu z księgi zaginionej lub zniszczonej, na 
podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego2 oraz właściwości miejscowej organu w tych sprawach, jest 
interesujące i warte omówienia z kilku powodów: 1) odnosi się ono do zagad-
nienia zastosowania procedury administracyjnej w rejestracji stanu cywilnego, 
które w zasadzie nie było dotychczas przedmiotem wypowiedzi judykatury, 2) 
pogląd prawny w nim wyraŜony jest sprzeczny z utrwalonym w praktyce ad-
ministracyjnej i akceptowanym w doktrynie, 3) niektóre wątki uzasadnienia 
dać mogą asumpt do szerszej analizy wyłaniających się zagadnień, nieporu-
szanych dotychczas szerzej w piśmiennictwie. 

                                                 
MGR PAWEŁ SOBOTKO – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
1 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2010 r., II SA/Ol 415/10, LEX nr 666047; 

pełny tekst uzasadnienia takŜe w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dalej cyt.: CBOSA). 

2 Tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej cyt.: p.a.s.c.). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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WSA w Olsztynie w uzasadnieniu komentowanego wyroku podniósł kilka 
zagadnień istotnych z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki, które 
syntetycznie moŜna ująć następująco: 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego jest niewątpliwie organem władzy 
publicznej, wyodrębnionym organizacyjnie, działającym w imieniu Państwa, 
umocowanym do stosowania środków władczych i działającym w ramach 
przyznanych mu kompetencji. Cechy te powodują, iŜ kierownik USC moŜe 
być uznawany za organ administracji publicznej w znaczeniu organizacyjno- 
-przedmiotowym. 

2. Dokonanie czynności z zakresu rejestracji zdarzeń dotyczących stanu 
cywilnego następuje w formie aktu stanu cywilnego. W sytuacji, gdy organ 
uzna, iŜ brak jest przesłanek do dokonania rejestracji, winna być wydana de-
cyzja administracyjna. Wprawdzie ustawa p.a.s.c. nie odsyła w takich sytu-
acjach do stosowania przepisów k.p.a.3, lecz usprawiedliwiony jest pogląd, iŜ 
mają tu one zastosowanie. WszakŜe organem uprawnionym do działania jest 
organ administracji publicznej, a ustawodawca w art. 7 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. dał 
mu uprawnienie do wydawania decyzji w indywidualnej sprawie, naleŜącej do 
właściwości tego organu. 

3. Przepis art. 13 p.a.s.c., określający właściwość kierownika urzędu stanu 
cywilnego według miejsca zamieszkania wnioskodawcy, ma umoŜliwi ć reje-
strację w polskich księgach stanu cywilnego zdarzeń, które nastąpiły poza gra-
nicami kraju. Dotyczy to sytuacji określonych w art. 35, art. 70 i art. 73 
p.a.s.c. 

4. Wskazanie strony postępowania przez ujęcie w tak zwanym rozdziel-
niku nie narusza art. 107 § 1 k.p.a. Przepis ten nie określa konkretnie, w jakim 
miejscu decyzji powinny zostać wskazane strony postępowania i nie nakłada 
na organ administracji Ŝadnych szczególnych wymogów w tym zakresie. Za-
rzut niewłaściwego oznaczenia strony mógłby zostać uwzględniony w sytu-
acji, gdyby z treści decyzji/postanowienia lub z rozdzielnika nie wynikało, na 
kogo orzeczenie nakłada obowiązek lub komu przyznaje uprawnienie. Takie 
uchybienie miałoby wpływ na wynik sprawy. 

Sąd uchylił zaskarŜone postanowienia: 1) kierownika urzędu stanu cywil-
nego miejsca zdarzenia (urodzenia) o przekazaniu według właściwości wnios-
ku w sprawie wpisania odpisu z księgi zaginionej kierownikowi USC miejsca 

                                                 
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst 

jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. (dalej cyt.: k.p.a.). 
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zamieszkania wnioskodawcy, oraz 2) utrzymujące je w mocy postanowienie 
wojewody. 

I 

Zagadnieniem spornym w sprawie okazała się właściwość miejscowa or-
ganu – kierownika USC, właściwego do przeprowadzenia postępowania, któ-
rego rezultatem oczekiwanym przez wnoszącego podanie byłoby wpisanie do 
księgi urodzeń odpisu jego aktu urodzenia. Akt ten znajdował się w traktowa-
nej obecnie jako zaginiona księdze urodzeń USC w G. z 1933 r.4  

Ustawa p.a.s.c. kontynuuje tradycyjną zasadę terytorialnej rejestracji stanu 
cywilnego, stanowiąc w art. 10 ust. 1, iŜ: „Urodzenie oraz zgon osoby reje-
struje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia”5. Odstępstwa 
od tej zasady przewidziano w art. 10 ust. 2 i 3, w którym w celu uniknięcia 
problemów z ustaleniem właściwości miejscowej w sytuacjach szczególnych 
(np. urodzenie lub zgon na statku morskim lub powietrznym, uznanie za 
zmarłego itp.) przyjęto właściwość do rejestracji takich zdarzeń przez Urząd 
Stanu Cywilnego m. st. Warszawy6.  

Z kolei w art. 13 ustawodawca przyjął – na zasadzie wyjątku – rejestrację 
niektórych zdarzeń według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. To kryte-
rium oceny właściwości miejscowej kierownika USC ma zastosowanie wy-

                                                 
4 W rzeczywistości księga ta znajduje się obecnie w Standesamt I w Berlinie – tzw. 

zastępczym USC (Ersatzstandesamt), wyznaczonym do prowadzenia ksiąg stanu cywilnego  
z obszarów, które znajdują się dziś poza granicami Niemiec, a niegdyś były częścią państwa 
niemieckiego. Zob. Standesregister und Personenstandsbücher der Ostgebiete im Standesamt I 
in Berlin. Gesamtverzeichnis für die ehemaligen deutschen Ostgebiete, die besetzten Gebiete 
und das Generalgouvernement, Frankfurt am Main 1992, s. 137. 

5 Podobnie rzecz ujmował poprzedzający ustawę p.a.s.c. Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151 ze zm.), przyjmując w art. 13: „Akta 
stanu cywilnego sporządza się w urzędzie, w którego okręgu nastąpiło urodzenie, zgon lub 
zawarcie małŜeństwa”. TakŜe w Dekrecie z dnia 25 września 1945 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272 ze zm.) postanowiono w art. 26 (1): „Akta stanu cywilnego 
sporządza się w urzędzie miejsca, gdzie zaszedł fakt urodzenia lub zejścia albo w którym na-
stąpiło zawarcie małŜeństwa”. 

6 Ustawa nadal posługuje się określeniem „urząd stanu cywilnego właściwy dla dzielnicy 
Śródmieście miasta stołecznego Warszawy”, które nie uwzględnia zmian ustroju miasta doko-
nanych Ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz. U. Nr 41, 
poz. 361 ze zm. 
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łącznie w trzech przypadkach – i to pod warunkiem, Ŝe przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej7:  

1) odtworzenia aktu stanu cywilnego, 
2) wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do pol-

skich ksiąg stanu cywilnego, 
3) zarejestrowania w polskich księgach stanu cywilnego urodzenia, zawar-

cia małŜeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą. 
W sprawie, która stanowiła przyczynek do wydania przez WSA w Olszty-

nie komentowanego orzeczenia, skarŜący uznał, iŜ w przypadku wpisania do 
księgi stanu cywilnego odpisu z księgi zaginionej nie zachodzi Ŝadna z prze-
słanek uzasadniających zmianę właściwości miejscowej, o których mowa  
w art. 13 p.a.s.c. Brak było zatem podstawy do przekazywania wniosku skar-
Ŝącego przez kierownika USC miejsca zdarzenia – kierownikowi USC miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy. 

Podstawę prawną do podjęcia stosownych działań przez organ właściwy 
dla miejsca zdarzenia stanowił art. 34 p.a.s.c.8, który – dla ułatwienia dalszych 
rozwaŜań – przytoczmy w całości: 

 
1. W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, od-

twarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek 
osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu. 

2. W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, treść 
odpisu aktu wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub  
z urzędu, jeŜeli istnieje odpis aktu. 

3. Treść odtworzonego aktu wraz ze wzmiankami dodatkowymi oraz treść odpisu 
aktu wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia 
aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze. 

 
Przepis ten składa się z trzech ustępów. Pierwszy z nich odnosi się do 

odtworzenia aktu stanu cywilnego, natomiast drugi – do wpisania do księgi 
stanu cywilnego treści przedłoŜonego odpisu aktu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 
w obu ustępach zamieszczona jest ta sama hipoteza: „W razie zaginięcia lub 
zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego”, jednakŜe w ust. 2 hi-
poteza ta jest uzupełniona o dodatkowy warunek, którego brak w ust. 1: „[…] 

                                                 
7 Przepisami szczególnymi będą tu art. 15 zd. drugie, art. 60 ust. 2 i art. 72 ust. 4 p.a.s.c., 

wprowadzające zasadę rejestracji zdarzeń zagranicznych na wniosek konsulów w Urzędzie 
Stanu Cywilnego m. st. Warszawy. 

8 Przepis ten ma niezmienione brzmienie od daty uchwalenia ustawy p.a.s.c. (weszła ona 
w Ŝycie z dniem 1 marca 1987 r.). 
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jeŜeli istnieje odpis aktu”. Wykładnia gramatyczna analizowanych jednostek 
redakcyjnych art. 34 p.a.s.c. prowadzi do wniosku, iŜ w przypadku istnienia 
odpisu zaginionego aktu naleŜy wpisać treść odpisu do księgi stanu cywilnego 
(ust. 2), wykluczone zaś jest wówczas odtworzenie aktu, dopuszczalne jedynie 
w braku odpisu zaginionego aktu (argumentum a contrario). Badaną normę 
prawną moŜna byłoby zapisać, w postaci równowaŜnej, w jednej jednostce 
redakcyjnej: 

 
W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, jeŜeli ist-
nieje odpis aktu – jego treść wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu, zaś w innym przypadku – odtwarza się treść aktu stanu 
cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu 
państwowego lub z urzędu. 
 

Nie ulega wątpliwości w świetle brzmienia ust. 3, Ŝe instytucja odtworze-
nia treści aktu stanu cywilnego, o której mowa w ust. 1, nie jest toŜsama  
z instytucją wpisania do ksiąg stanu cywilnego treści odpisu aktu, choć reali-
zują ten sam cel. W ust. 2 ustawodawca nie posługuje się słowem „odtworze-
nie”. Dodatkowo upewnia o tym regulacja zawarta w ust. 3, w której uŜyto ko-
niunkcji (spójnik „oraz”), co wskazuje na to, iŜ poszczególne składniki tej ko-
niunkcji, tj. „treść odtworzonego aktu wraz ze wzmiankami dodatkowymi”  
i „treść odpisu aktu” są niezaleŜnymi, rozłącznymi przesłankami, uregulowa-
nymi odpowiednio w ust. 1 i 2. Gdyby ustawodawca utoŜsamił czynności od-
twarzania treści aktu stanu cywilnego i wpisania do ksiąg treści odpisu aktu, 
przepis art. 34 ust. 2 i 3 miałby zapewne następującą konstrukcję: 

 
2. W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, 

odtwarza się treść aktu poprzez wpisanie treści odpisu aktu do ksiąg stanu cywilnego na 
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeŜeli istnieje odpis aktu. 

3. Treść odtworzonego aktu wraz ze wzmiankami dodatkowymi wpisuje się do ksiąg 
stanu cywilnego urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub 
zniszczonej księdze. 

 
Skoro przepis ma inne brzmienie i art. 34 p.a.s.c. oddziela odtworzenie 

treści aktu od wpisania do ksiąg treści odpisu aktu, oznacza to, Ŝe intencją 
ustawodawcy było odróŜnienie tych instytucji. W prawoznawstwie przyjmuje 
się zakaz wykładni synonimicznej, opierający się na regule, iŜ róŜnym zwro-
tom nie naleŜy nadawać tego samego znaczenia, zaś takim samym zwrotom – 
w ramach tego samego aktu prawnego – nie naleŜy nadawać róŜnego znacze-
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nia (lege non distinguente nec nostrum est distinguere)9. Konsekwencji redak-
cyjnej w posługiwaniu się terminami i pojęciami wymagają od ustawodawcy 
równieŜ zasady techniki prawodawczej10. 

Przenosząc te rozwaŜania na grunt komentowanego orzeczenia, naleŜy za-
aprobować ocenę WSA w Olsztynie, iŜ w sprawie wpisania do księgi stanu 
cywilnego odpisu z księgi zaginionej właściwy jest – po myśli art. 10 ust. 1 
p.a.s.c. – kierownik USC miejsca zdarzenia, nie zaś miejsca zamieszkania. 
Trafna jest takŜe ocena Sądu odnośnie do celu przepisu art. 13 p.a.s.c., który 
ma jedynie „umoŜliwi ć rejestrację w polskich księgach stanu cywilnego zda-
rzeń, które nastąpiły poza granicami kraju”. Przepis ten znajdzie zastosowanie 
do przypadków opisanych w art. 35 (odtworzenie aktu zagranicznego, którego 
odpisu nie moŜna uzyskać), art. 70 (sporządzenie aktu dla zdarzenia zagra-
nicznego, które nie zostało tamŜe zarejestrowane) i art. 73 p.a.s.c. (wpisanie 
do krajowych ksiąg stanu cywilnego treści aktu zagranicznego, zwane tran-
skrypcją). Tak określony cel przepisu art. 13 p.a.s.c. dostrzegli juŜ K. Gondo-
rek i A. Ustowska11, zaś odmienne zdanie wyraziły M. Albiniak i A. Czajkow-
ska12 oraz E. Pachniewska i A. Czajkowska13, które zakresem zastosowania 
art. 13 p.a.s.c. obejmują równieŜ (oprócz wyliczonych powyŜej sytuacji) 
czynności dokonywane w trybie art. 34. 

Jak to juŜ wykazano, zmieniona właściwość miejscowa organu nie będzie 
miała zastosowania w przypadku wpisania do księgi stanu cywilnego odpisu  
z księgi zaginionej (art. 34 ust. 2 p.a.s.c.). Wyjaśnienia wymaga jeszcze, czy 

                                                 
 9 Zob. np. L. MORAWSKI, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 103-104; J. WRÓBLEW-

SKI, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 127. 
10 § 10 Zasad techniki prawodawczej (załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. Nr 100, 
poz. 908) stanowi: „Do oznaczenia jednakowych pojęć uŜywa się jednakowych określeń, a róŜ-
nych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami”. 

11 Zob. K. GONDOREK, A. USTOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. 
Przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 1991, s. 87 (kom. do art. 13, pkt 1). Z niejasnych 
powodów ci sami autorzy (w kom. do art. 34, pkt 3, 19-21) przyznają właściwość miejscową 
kierowników USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy w przypadku „właściwego odtworze-
nia” aktu w trybie art. 34 ust. 1, a gdy chodzi o „uproszczone odtworzenie” (transkrypcję)  
w trybie art. 34 ust. 2 – nie wyjaśniają wprost, który organ jest właściwy (tamŜe, s. 152,  
157-158, 161). 

12 M. ALBINIAK , A. CZAJKOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami, War-
szawa 1989, s. 20. 

13 A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, 
orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2009, s. 44-45, 78-79. 
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właściwy do odtworzenia aktu krajowego, w trybie art. 34 ust. 1 p.a.s.c. bę-
dzie kierownik USC miejsca zdarzenia (art. 10 ust. 1 p.a.s.c.), czy miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy (art. 13 p.a.s.c.). Wykładnia językowa normy  
z art. 13 p.a.s.c. prowadzi – jak się wydaje – do jednoznacznego wniosku, Ŝe 
sprawa odtworzenia kaŜdego aktu, a więc zarówno krajowego (art. 34 ust. 1), 
jak i zagranicznego (art. 35 p.a.s.c.)14, znajduje się w zakresie prerogatyw kie-
rownika USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy. JednakŜe naleŜy mieć na 
względzie wyłączenie warunkowe, zamieszczone w art. 13 in fine p.a.s.c.: 
„[…] chyba Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej”. Tego rodzaju odesłanie 
daje pierwszeństwo w określeniu właściwości miejscowej organu innym prze-
pisom p.a.s.c., zaś wspomniany przepis art. 13 znajdzie zastosowanie jedynie 
w ich braku. RozwaŜenia wymaga przepis art. 34 ust. 3 p.a.s.c., który stanowi 
o wpisaniu treści odtworzonego aktu (albo treści odpisu aktu z księgi zaginio-
nej lub zniszczonej) do właściwej księgi USC miejsca sporządzenia pierwot-
nego aktu. Wprawdzie ustawodawca uŜył formy bezosobowej „wpisuje się”, 
jednakŜe w świetle całokształtu regulacji nie powinno budzić wątpliwości, Ŝe 
organem właściwym do dokonania jakiegokolwiek wpisu w księgach stanu 
cywilnego jest wyłącznie kierownik USC, który daną księgę prowadzi. Ustawa 
p.a.s.c. nie przewiduje, co do zasady, wynoszenia ksiąg stanu cywilnego poza 
lokal USC (art. 24 p.a.s.c.)15, a trudno sobie wyobrazić, aby kierownik USC 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy udawał się do USC miejsca zdarzenia,  
w którym zaginęła księga stanu cywilnego, w celu wpisania do bieŜącej księgi 
treści odtworzonego aktu. Tego rodzaju konstrukcja razi swoją sztucznością, 
nastręczałaby ogromnych trudności w praktyce i dlatego naleŜy ją a priori 
odrzucić16, bowiem nie sposób znaleźć racjonalnego wyjaśnienia tego rodzaju 
regulacji.  

                                                 
14 Pod pojęciem aktu krajowego naleŜy rozumieć akty stanu cywilnego, które sporządzono 

w księgach prowadzonych na obszarze Polski w dzisiejszych granicach, natomiast aktami 
zagranicznymi są akty sporządzone w księgach prowadzonych poza obecnymi granicami kraju. 

15 Gwoli ścisłości naleŜy wspomnieć o przepisie § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich 
kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, 
zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.), który stanowi o obowiązku prze-
kazywania właściwym archiwom państwowym ksiąg stanu cywilnego po upływie 100 lat od 
ich zamknięcia. Analogiczne regulacje zawierały poprzedzające to rozporządzenie przepisy 
wykonawcze do ustawy p.a.s.c. oraz dekretów z 25 września 1945 i z 8 czerwca 1955 r. 

16 Mając na względzie nakaz unikania niedorzeczności: absurda sunt vitanda. 
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MoŜliwe okazuje się jednak dokonanie takiej wykładni analizowanych 
przepisów, która nie prowadzi do absurdalnych wniosków. Mianowicie przy-
jęcie załoŜenia, iŜ przepis art. 34 ust. 3 jest przepisem szczególnym, o którym 
mowa w art. 13 in fine, ustalającym właściwość kierownika USC miejsca zda-
rzenia do utrwalenia w prowadzonej przezeń księdze stanu cywilnego zarówno 
treści odtworzonego aktu krajowego (art. 34 ust. 1), jak i wpisania treści od-
pisu aktu z księgi zaginionej lub zniszczonej (art. 34 ust. 2 p.a.s.c.), powoduje 
usunięcie wątpliwości w zakresie właściwości miejscowej organów. Zapre-
zentowana wykładnia znajduje równieŜ oparcie w mającej ugruntowaną  
w polskim porządku prawnym zasadzie terytorialnej rejestracji stanu cywil-
nego – w urzędzie właściwym dla miejsca zaistnienia danego zdarzenia17. Ja-
kieŜ to argumenty miałyby przemawiać za odtwarzaniem aktu stanu cywilnego 
w miejscu zamieszkania wnioskodawcy?18 Kierownik USC miejsca zamiesz-
kania wnioskodawcy i tak nie moŜe bez udziału kierownika USC miejsca zda-
rzenia podjąć jakichkolwiek ustaleń i musi korzystać z jego pomocy prawnej – 
począwszy od potwierdzenia faktu zaginięcia aktu lub księgi, a skończywszy 
na dokonaniu wpisu do księgi. NaleŜy takŜe podkreśli ć, Ŝe kierownikowi USC 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy trudno jest zweryfikować autentyczność 
przedłoŜonego odpisu aktu z księgi zaginionej, gdyŜ – w przeciwieństwie do 
kierownika USC miejsca sporządzenia zaginionego aktu – nie dysponuje od-
powiednim materiałem porównawczym, np. innymi księgami stanu cywilnego 
z USC miejsca zdarzenia, dzięki którym moŜliwe byłoby sprawdzenie cho-
ciaŜby wiarygodności podpisu osoby, która sporządziła przedkładany odpis. 
Jedynie odtworzenie aktu zagranicznego, o którym mowa w art. 35 p.a.s.c., 
będzie się odbywało w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, bowiem w tym 
wypadku nie moŜna wskazać organu właściwego do zarejestrowania zdarzenia 
zagranicznego z zachowaniem terytorialnej zasady rejestracji stanu cywilnego. 

Organy obu instancji (kierownik USC i wojewoda) w wadliwej interpreta-
cji przepisów kierowały się zapewne poglądami wyraŜonymi w komentarzu do 
p.a.s.c. przez A. Czajkowską, która uwaŜa, Ŝe „art. 34 odróŜnia właściwe  
i uproszczone odtworzenie aktu stanu cywilnego”, po czym definiuje je nastę-

                                                 
17 Por. J. LITWIN , Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 23; 

GONDOREK, USTOWSKA, Prawo, s. 18-20; ALBINIAK , CZAJKOWSKA, Prawo, s. 18; E. PACH-
NIEWSKA [w:] CZAJKOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 18. 

18 Przy załoŜeniu, Ŝe nie zachodzi szczególny przypadek – toŜsamości miejsca zamieszka-
nia i urodzenia lub przynaleŜności obu do obszaru właściwości miejscowej tego samego kie-
rownika USC, gdyŜ wówczas nie występuje problem właściwości organu rejestracyjnego.  
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pująco: „Właściwe odtworzenie aktu stanu cywilnego, to ustalenie treści aktu 
na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego (ust. 
1), natomiast uproszczone odtworzenie polega na wpisaniu do księgi stanu 
cywilnego treści odpisu aktu, jeŜeli taki odpis istnieje (ust. 2)”19. W dalszych 
rozwaŜaniach autorka – bez przeprowadzenia w tym zakresie szerszego wy-
wodu – stwierdza, Ŝe sprawę odtworzenia aktu stanu cywilnego załatwia się  
w drodze decyzji: „Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego w sprawach określonych w art. 34 ust. 1 i wydania decyzji 
jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, 
chyba Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 13 i 15)”20. „W wypadku 
określonym w ust. 2 art. 34 postępowanie jest uproszczone. W razie bowiem 
zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, w sytu-
acji gdy istnieje odpis aktu stanu cywilnego sporządzonego w tej księdze, 
treść tego odpisu wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego. W treści decyzji od-
zwierciedla się dane zawarte w odpisie aktu stanu cywilnego. Jest to więc 
postępowanie uproszczone, niewymagające przeprowadzania postępowania 
dowodowego”21. W rezultacie przyjęcia ab initio błędnych załoŜeń, komenta-
torka dochodzi do nietrafnych wniosków: „Właściwy do wydania decyzji  
w trybie art. 34 ust. 2 jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca za-
mieszkania wnioskodawcy (art. 13), który całość dokumentacji wraz z decyzją 
przesyła do urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej 
lub zniszczonej księdze, w celu dokonania wpisu do bieŜącej księgi stanu 
cywilnego”22. NaleŜy podkreślić, Ŝe autorka komentarza nie uzasadniła swoich 
poglądów i nie poparła ich stosowną argumentacją prawną. 

Dodatkowo przeciwko stanowisku A. Czajkowskiej, przyjętym przez or-
gany obu instancji, przemawia wykładnia historyczna przepisów o rejestracji 
stanu cywilnego. W dekrecie z 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, 
który derogowała obowiązująca ustawa p.a.s.c., znajdował się art. 21 ust. 3 
(odpowiednik art. 34 ust. 2 p.a.s.c.) o następującej treści: 

 
Treść wypisu aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze utraconej moŜe być na 
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu wpisana do ksiąg urzędu właściwego ze 
względu na miejsce sporządzenia aktu. 

                                                 
19 A. CZAJKOWSKA [w:] CZAJKOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego,  

s. 78. 
20 TamŜe, s. 79. 
21 TamŜe, s. 81. 
22 TamŜe, s. 82. 
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Józef Litwin (1904-1966) – wybitny administratywista i znawca problema-
tyki rejestracji stanu cywilnego, w komentarzu do tego przepisu uŜył pojęcia 
„transkrypcji zachowanego wypisu aktu z utraconej księgi” i ani razu nie utoŜ-
samił takiej transkrypcji z odtworzeniem aktu23.  

Kierownicy USC w całym kraju, opierając się na poglądach zawartych  
w przytoczonym komentarzu A. Czajkowskiej, od wielu lat stosowali praktykę 
wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odtworzenia aktów stanu 
cywilnego. Decyzje te wydawały organy właściwe dla miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy (na podstawie art. 13 p.a.s.c.), po czym przesyłano je „do wy-
konania” kierownikom USC właściwym dla miejsca zdarzenia. Stwierdzić 
naleŜy, Ŝe wszystkie te decyzje kwalifikują się do wyeliminowania ich z ob-
rotu prawnego w trybie stwierdzenia niewaŜności na podstawie art. 156  
§ 1 pkt 2 in principio k.p.a., jako wydane bez podstawy prawnej24. 

II 

Omawiane orzeczenie WSA w Olsztynie staje się równieŜ przyczynkiem 
do rozwaŜenia formy prawnej czynności kierownika USC, jaką jest wpisanie 
do księgi stanu cywilnego odpisu z księgi zaginionej oraz regulacji procedury 

                                                 
23 LITWIN , Prawo, s. 162-163. 
24 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wprawdzie wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji w drodze 

stwierdzenia jej niewaŜności skutkuje ex tunc, jednakŜe w orzecznictwie niekwestionowany 
jest pogląd wyraŜony w uchwale Sądu NajwyŜszego z 20 września 1965 r., III CO 5/64, iŜ „akt 
odtworzony Ŝyje Ŝyciem samodzielnym, oderwanym od postanowienia, na którym został 
oparty” (OSNC 1966, nr 7-8, poz. 106; LEX nr 353). Pogląd ten został wzmocniony postano-
wieniem Sądu NajwyŜszego z 18 stycznia 1967 r., III CR 370/66 z następującą tezą: „Uchwała 
Sądu NajwyŜszego [o sygn. akt] III CO 5/64 (OSNCP 1966, nr 7-8, poz. 106) dotyczy wszyst-
kich aktów typu «akt – rejestracja orzeczenia», u podłoŜa których leŜą orzeczenia organów 
państwowych mające na celu rekonstrukcję pierwotnego aktu [stanu] cywilnego, sporządzo-
nego w kraju bądź zagranicą. Akt taki od chwili wpisania go do księgi ma byt samodzielny  
i tak jak kaŜdy akt stanu cywilnego, sporządzony w trybie zwykłym, moŜe być sprostowany 
lub uniewaŜniony w drodze postępowania niespornego (obecnie nieprocesowego) […]. Doty-
czy to w szczególności aktu stanu cywilnego odtworzonego […]” (OSNC 1967, nr 9, poz. 157; 
LEX nr 557). Wyjątek w tym zakresie dotyczy aktów zgonu sporządzonych na podstawie 
uchylonego postanowienia o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego – akty takie podle-
gają skreśleniu (art. 69 p.a.s.c.). W przypadku stwierdzenia niewaŜności decyzji „odtwarza-
jącej” akt przyjąć naleŜy, Ŝe podstawą dokonania wpisu do księgi stanu cywilnego w trybie art. 
34 p.a.s.c. nie była wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja administracyjna, lecz znajdu-
jące się w aktach zbiorowych dokumenty, na podstawie których decyzję tę wydano. 
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postępowania przed organem rejestracyjnym. Sąd nie podzielił poglądu skar-
Ŝącego, iŜ sprawa zawisła przed organem nie miała charakteru sprawy admini-
stracyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 k.p.a. Przypomnieć w tym miejscu 
naleŜy, Ŝe k.p.a. ma obecnie zastosowanie w postępowaniu administracyjnym 
ogólnym, w postępowaniu w sprawach sporów o właściwość pomiędzy orga-
nami administracji publicznej, w postępowaniu uproszczonym w sprawach 
zaświadczeń, a takŜe w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków25. Spo-
śród wymienionych postępowań przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych 
z zakresu stanu cywilnego, w grę moŜe wchodzić ewentualnie jedynie postę-
powanie administracyjne ogólne, zaś pozostałe z wymienionych trybów postę-
powania moŜna a limine odrzucić26. 

Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania k.p.a. reguluje jego 
art. 1, zgodnie z którym kodeks m.in. normuje postępowanie przed organami 
administracji publicznej w naleŜących do właściwości tych organów sprawach 
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, a takŜe 
przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są 
one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania 
spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji. Wśród wielu zna-
nych doktrynalnych definicji organu, odwołać się moŜna przykładowo do 
sformułowanej przez J. Łętowskiego, który wskazał na następujące przesłanki, 
składające się na konstrukcję organu: „1) organ administracji stanowi wyod-
rębnioną część aparatu państwowego tworzoną na podstawie prawa, 2) działa 
w imieniu i na rachunek państwa, 3) o ile prawo to dopuszcza, jest upowaŜ-
niony do posługiwania się środkami władczymi, 4) działa w zakresie przyzna-
nej mu przez prawo kompetencji”27. 

                                                 
25 Artykuł 1 i 2 k.p.a. Zob. J. BORKOWSKI [w:] B. ADAMIAK , J. BORKOWSKI, Kodeks po-

stępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010, s. 5, nb 6; Cz. MARTYSZ [w:]  
G. ŁASZCZYCA, CZ. MARTYSZ, A. MATAN , Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz, t. I, Warszawa 2007, s. 23. 

26 Sporządzenie aktu stanu cywilnego (wpisanie aktu do księgi lub wprowadzenie do sys-
temu komputerowego i sporządzenie wydruku, co obecnie jest juŜ regułą) jest odmienną formą 
działania organu administracji, niŜ następcze wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, choć w ję-
zyku potocznym utoŜsamia się akt stanu cywilnego z jego odpisem. W związku z tym, o ile 
moŜna rozwaŜać zakres zastosowania postępowania uproszczonego do sprawy wydawania 
odpisów aktów stanu cywilnego, o tyle a priori przyjąć naleŜy, Ŝe postępowanie to nie będzie 
mogło być zastosowane w przypadku sporządzenia aktu stanu cywilnego. 

27 J. ŁĘTOWSKI, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 62. 
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Do której grupy organów administrujących zaliczyć naleŜy kierownika 
USC? Czy jest to organ administracji publicznej sensu stricto, za jaki uznał go 
w omawianym wyroku WSA w Olsztynie, czy teŜ jest to raczej organ w zna-
czeniu funkcjonalnym? Wątpliwości w zakresie wyodrębnienia organizacyj-
nego moŜe wzbudzać przepis art. 5a ust. 1 p.a.s.c., który stanowi, Ŝe USC 
wchodzą w skład urzędu gminy. Taka konstrukcja „urzędu w urzędzie” moŜe 
sugerować, iŜ mamy tu do czynienia z niewyodrębnionym organizacyjnie „or-
ganem w organie”, tym bardziej Ŝe w myśl art. 6 ust. 2 kierownikiem USC jest 
wójt (burmistrz, prezydent miasta). Regulacja ta świadczy o zespoleniu orga-
nizacyjnym aparatu pomocniczego organu wykonawczego gminy (miasta), 
jakim jest urząd gminy (miasta) oraz USC, które ma swoje uzasadnienie bu-
dŜetowe28. Kierownik USC i jego zastępca są pracownikami samorządowymi, 
a zadania pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników USC wykonuje 
stojący na czele urzędu wójt (burmistrz lub prezydent miasta)29. JednakŜe na-
leŜy podkreślić, Ŝe z całokształtu regulacji ustawowej wyłania się obraz kie-
rownika USC jako organu wyodrębnionego kompetencyjnie, posługującego 
się jednak – a casu ad casum – władztwem publicznym (poprzez wydawanie 
decyzji administracyjnych, np. w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę imienia 
lub nazwiska30), działającego samodzielnie na podstawie prawa31. Jak trafnie 

                                                 
28 W razie wyłączenia USC ze struktury urzędu gminy (miasta), musiałby on być od-

dzielną jednostką budŜetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), co nie znajduje uzasadnienia  
z uwagi na skalę prowadzonej działalności. W tej sytuacji urząd gminy (miasta), podzielony  
na określone komórki organizacyjne, stanowi podstawową jednostkę budŜetową. 

29 Zob. art. 33 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). Por. teŜ rozstrzygnięcie nad-
zorcze Wojewody Łódzkiego z 22 stycznia 2008 r. (znak: ON-I-0911/5/08), LEX nr 352401. 

30 Artykuł 12 ust. 1 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, 
Dz. U. Nr 220, poz. 1414 (dalej cyt.: u.z.i.n.). 

31 W tekście pierwotnym ustawy w art. 6 ust. 1 określono wprost: „Czynności z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urz ędu stanu cywilnego, który jest tereno-
wym organem administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego” 
(Dz. U. 1986, Nr 36, poz. 180). Następnie, w 1988 r. uzupełniono ten przepis, dodając na 
końcu słowa: „lub jego zastępca” (art. 17 Ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektó-
rych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji 
państwowej, Dz. U. Nr 19, poz. 132). Obecne niefortunne brzmienie nadano mu w 1990 r., 
podczas reformy samorządowej, przepisem art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale 
zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 
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zauwaŜa M. Gurdek, „z datą powołania innej osoby do piastowania organu, 
jakim jest kierownik USC, wójt nie jest juŜ uprawniony do dokonywania 
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego”32, a zatem powołanie przez 
radę gminy kierownika USC powoduje pozbawienie wójta kompetencji  
w zakresie rejestracji stanu cywilnego i przekazanie ich innej osobie – kierow-
nikowi USC, przy czym ten ostatni nie działa z upowaŜnienia wójta, lecz  
w imieniu własnym33. Tak więc wójt i kierownik USC to odrębne konstruk-
cyjnie organy administrujące34.  

Kierownik USC, w zakresie kompetencji przypisanych mu z mocy prawa, 
jest autonomiczny i nie podlega wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi mia-
sta, a w związku z tym piastun takiego organu nie moŜe mu wydawać Ŝadnych 
poleceń. W tym zakresie nie mają zastosowania przepisy art. 33 ustawy  
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym35, na mocy których urząd gminy 
jest jedynie aparatem pomocniczym wójta, przezeń kierowanym i wykonują-
cym w jego imieniu niektóre zadania. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe zadania 
naleŜące do kompetencji kierownika USC są zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji rządowej36, które kierownik USC realizuje w imieniu własnym,  
a nie z upowaŜnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stąd teŜ zarówno 
organem nadzoru, jak i organem odwoławczym w tych sprawach jest wojewo-

                                                 
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.): 
„Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego 
lub jego zastępca (zastępcy)”. De lege ferenda naleŜy postulować uzupełnienie tego przepisu  
o jednoznaczne określenie, iŜ kierownik USC jest organem administracji publicznej. 

32 M. GURDEK, Status prawny kierownika urzędu stanu cywilnego, „Samorząd Teryto-
rialny” 2008, nr 7-8, s. 113. 

33 Wszystkich wątpliwości nie rozwiała nowelizacja p.a.s.c., dokonana Ustawą z dnia  
19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie 
skarbowej, Dz. U. Nr 182, poz. 1121; zob. M. GURDEK, Praktyczne problemy wynikające z nie-
doskonałej regulacji prawnej ustawy z 19 września 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo  
o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 
2011, nr 3, s. 54-56. 

34 GURDEK, Status prawny, s. 114-115; M. GURDEK, Wójt jako kierownik urzędu stanu cy-
wilnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 3, s. 91. 

35 Tekst jedn.: Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
36 Artykuł 3 pkt 19 Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji okre-

ślonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 u.z.i.n. 
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da37. Organem nadzoru zwierzchniego w sprawach naleŜących do zadań kie-
rownika USC jest minister właściwy do spraw wewnętrznych38. 

Obowiązująca ustawa p.a.s.c. z 1986 r. nie określa wprost statusu kierow-
nika USC i posługuje się przestarzałą terminologią, która wskazuje na brak 
odróŜnienia przez ustawodawcę organu (kierownika USC) i jego aparatu po-
mocniczego w postaci urzędu (USC)39, który jest strukturalnie wyodrębnioną 
częścią urzędu gminy (miasta). Znamienny jest takŜe brak jakiegokolwiek 
bezpośredniego odwołania do k.p.a., czy teŜ – ogólniej – do przepisów o po-
stępowaniu administracyjnym. W tekście ustawy p.a.s.c. jest natomiast aŜ 27 
odwołań do ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy40. 
K.r.o., będący wszak klasyczną ustawą z obszaru prawa prywatnego (cywil-
nego – rodzinnego), zawiera w swej obecnej treści aŜ 28 odniesień do działań 
kierownika USC, przy czym stosowana terminologia wskazuje na wysoce 
zróŜnicowany charakter czynności przezeń podejmowanych, gdyŜ k.r.o. ope-
ruje określeniami w rodzaju: „sporządzi akt małŜeństwa” (art. 1 § 2), „wyjaś-
nia” (art. 3 § 2), „moŜe zezwolić” (art. 4), „wydaje zaświadczenie” (art. 41  
§ 1), „informuje” (art. 41 § 3), „odmówi przyjęcia oświadczeń” i „zwróci się 
do sądu” (art. 5), „zapytuje” i „wzywa do złoŜenia oświadczeń” (art. 7 § 2), 
                                                 

37 Artykuł 8 ust. 3 i 4 p.a.s.c. oraz art. 14 ust. 2 i 3 u.z.i.n. 
38 Artykuł 8 ust. 1 p.a.s.c. oraz art. 14 ust. 4 u.z.i.n. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 10 Ustawy 

z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. 2007, Nr 65, 
poz. 437 z późn. zm.) sprawy rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk naleŜą 
do działu „sprawy wewnętrzne”. 

39 Na przykład art. 8 ust. 3: „Wojewodowie sprawują nadzór nad działalnością urzędów 
stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie”; art. 15 zd. pierw-
sze: „JeŜeli osoba Ŝądająca dokonania czynności przez urząd stanu cywilnego nie ma w kraju 
miejsca zamieszkania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustala się 
na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju”. Nawet w wydawnictwach 
encyklopedycznych definiowano USC jako „organ administracji państw, dokonujący rejestracji 
faktów dotyczących stanu cywilnego” – Mała encyklopedia prawa, red. Z. Rybicki, Warszawa 
1980, s. 794-795. Na niejednoznaczność pojęcia „urzędu” i relację z pojęciem „organu” wska-
zuje A. WRÓBEL [w:] M. JAŚKOWSKA, A. WRÓBEL, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Kraków 2005, s. 37-38. Zob. teŜ: J. FILIPEK, Prawo administracyjne. Instytucje 
ogólne, cz. I, Kraków 2003, s. 305-310. Organem administracji publicznej jest równieŜ Urząd 
Patentowy RP, por. art. 259 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemy-
słowej (tekst jedn.: Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.): „Centralnym organem admi-
nistracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej jest Urząd Patentowy Rze-
czypospolitej Polskiej”, i art. 52 ust. 1: „Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu pa-
tentu, jeŜeli zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania”. 

40 Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm. (dalej cyt.: k.r.o.). 
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„ogłasza” (art. 7 § 4), „wyjaśnia” (art. 73 § 2), „odmawia przyjęcia oświad-
czeń” (art. 73 § 3). Niektóre z tych określeń są charakterystyczne dla sfery 
prawa publicznego (administracyjnego) i wskazują na podejmowanie działań 
władczych wobec zewnętrznych adresatów (w tym przypadku: nupturientów). 
JednakŜe z całokształtu regulacji prawnej k.r.o. wnioskować moŜna o podwój-
nym skutku działań kierownika USC: publiczno- i prywatnoprawnym, a po-
szczególne czynności wykonywane są zarówno na podstawie przepisów prawa 
administracyjnego, jak i cywilnego41. J. Litwin wyraził niezwykle trafny na-
stępujący pogląd: „Normy dotyczące organizacji i działalności organów admi-
nistracji państwowej w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego są niewątpliwie 
normami prawa administracyjnego […] – jednakŜe w Ŝadnym chyba dziale 
prawa administracyjnego organy administracyjne nie stykają się w tak szero-
kiej mierze z problematyką cywilnoprawną” 42. 

Pewne wskazówki odnośnie do publicznoprawnego charakteru czynności 
kierownika USC wywieść moŜna z przepisów ustawy z dnia 16 listopada  

                                                 
41 Na przykład wydanie zaświadczenia, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małŜeństwa, nie będzie podlegało regulacji działu VII k.p.a., regulującego kwestię 
wydawania zaświadczeń w reŜimie administracyjnoprawnym. W szczególności nie znajdzie tu 
zastosowania art. 219 k.p.a., bowiem zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 p.a.s.c. w razie odmowy 
wydania przez kierownika USC takiego zaświadczenia, powiadamia on na piśmie osobę zainte-
resowaną o przyczynach odmowy. „Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego moŜe wystąpić z wnioskiem do sądu rejono-
wego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy oko-
liczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę doko-
nania czynności”. 

42 LITWIN , Prawo, s. 8. O silnych związkach aktów stanu cywilnego z prawem cywilnym 
świadczyć moŜe takŜe to, Ŝe przygotowany w okresie międzywojennym projekt ustawy o ak-
tach stanu cywilnego został opracowany przez Podsekcję I Prawa cywilnego Komisji Kody-
fikacyjnej RP – zob. Projekt ustawy o aktach stanu cywilnego uchwalony przez Komisję Kody-
fikacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 marca 1931, Warszawa 1931. Problematyka reje-
stracji stanu cywilnego „z natury rzeczy naleŜy raczej do dziedziny prawa administracyjnego  
i statystyki, a jedynie w węŜszym zakresie, materjalno-prawnym, do prawa cywilnego” –  
E. MUSZALSKI, Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Kongresowem. Prawo osobowe 
i familijne. Prawo rzeczowe. Zwięzły podręcznik, Warszawa 1932, s. 53. TakŜe obecnie jest uj-
mowana w badaniach i dydaktyce jako fragment regulacji administracyjnej statusu osób fizycz-
nych i naleŜy do zakresu osobowego prawa administracyjnego – por. J. MACIEJKO, Osobowe 
prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 23-49. Zdaniem K. Pierzykowskiego, p.a.s.c. pozo-
staje w ścisłym związku przedmiotowym z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
jednakŜe jest to dział prawa administracji – K. PIETRZYKOWSKI [w:] Kodeks cywilny. Komen-
tarz do artykułów 1-44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008, s. 36, nb 19. 
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2006 r. o opłacie skarbowej43, mocą której większość z tych czynności podle-
ga obowiązkowej opłacie44. Opłata skarbowa stanowi daninę publicznopraw-
ną, zaliczaną do kategorii opłat uniwersalnych, tj. obejmujących ogół czyn-
ności (usług) świadczonych przez administrację45. Podstawą do objęcia dzia-
łań kierownika USC opłatą skarbową było uznanie ich za czynności urzędowe 
dokonywane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej 
(art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej). Jak podkreśla się w doktrynie, 
pojęcie czynności urzędowej obejmuje wszystkie formy działania administra-
cji publicznej, w tym czynności prawne i inne działania administracji, niebę-
dące czynnościami prawnymi46. W orzecznictwie sądowym wyraŜono pogląd, 
Ŝe „aby czynność miała charakter czynności urzędowej, musi mieć podstawę 
w przepisach prawa materialnego i naleŜeć do kompetencji danego organu”47. 
JednakŜe naleŜy mieć na względzie fakt, Ŝe nie wszystkie z czynności urzę-
dowych kierownika USC będą naleŜały ściśle do sfery prawa administracyj-
nego. Klasycznym przykładem czynności cywilnoprawnej, od której pobierana 
jest opłata skarbowa, a w której moŜe uczestniczyć kierownik USC jako osoba 
zaufania publicznego, jest odebranie od testatora oświadczenia woli i proto-
kolarne sporządzenie testamentu allograficznego48. A zatem fakt objęcia danej 
czynności opłatą skarbową pozwala jedynie na zaklasyfikowanie jej do czyn-
ności urzędowych, natomiast nie moŜe być rozstrzygający przy próbie zali-

                                                 
43 Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. 
44 W rezultacie uŜycia przez ustawodawcę klauzuli generalnej (Załącznik do ustawy  

o opłacie skarbowej – cz. I pkt 2), są to wszystkie czynności kierownika USC, z wyjątkiem 
zwolnionych (tj. sporządzenia aktu urodzenia lub zgonu oraz przyjęcia oświadczenia o uznaniu 
ojcostwa lub o nadaniu dziecku nazwiska męŜa matki). 

45 Z. OFIARSKI, Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Komentarz, Warszawa 2009, s. 34. 

46 R. SKWARŁO, Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 6-7. 
47 Wyrok NSA–OZ w Lublinie z 24 czerwca 1998 r., I SA/Lu 189/98, „Wspólnota” 1998, 

nr 47, s. 26, LEX nr 34035. 
48 Artykuł 951 § 1 i 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93 ze zm.) oraz załącznik do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – cz. I, 
poz. 5. JuŜ w prawie rzymskim poklasycznym i justyniańskim znane były testamenty publiczne 
i prywatne, a do tych pierwszych zaliczano ustne rozporządzenie ostatniej woli zaprotokoło-
wane w aktach urzędowych (testamentum apud acta conditum). Od czasów cesarza Augusta 
czynność otwarcia testamentu (apertura testamenti), wcześniej zaliczana do prywatnopraw-
nych, stała się publicznoprawna, a to z powodu wprowadzenia opodatkowania spadków – zob. 
C. KUNDEREWICZ, Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995, s. 85-86; M. KURYŁOWICZ, A. WILIŃ-
SKI, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2005, s. 176. 
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czenia danej czynności do sfery prawa publicznego bądź prywatnego49. Za-
uwaŜyć teŜ trzeba, Ŝe podział prawa na gałęzie ma charakter konwencjonalny  
i – jak trafnie zauwaŜył J. Łętowski – „nie ma zatem spraw «z natury rzeczy» 
cywilnych ani administracyjnych […]. Trzeba więc odrzucić przekonanie, Ŝe 
stosunek prawny moŜe być albo prywatno-, albo publicznoprawny, nie moŜe 
być natomiast nigdy publiczno- i prywatnoprawny łącznie”50. Zdaniem tego 
autora, „o kaŜdorazowej kwalifikacji konkretnego stosunku prawnego powin-
na decydować analiza jego treści i przyjętej przez ustawodawcę metody roz-
wiązywania powstających na jego tle konfliktów”51. 

W ustawie z 1986 r. p.a.s.c. prawodawca nie wypowiedział się wprost  
w kwestii stosowania przepisów k.p.a. przez kierowników USC w sprawach  
z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ani teŜ nie scedował kompetencji do 
określenia zakresu stosowania procedury administracyjnej przez przepisy 
wykonawcze. Regulacją wskazującą na administracyjnoprawny charakter 
niektórych czynności dokonywanych przez kierownika USC, jest przepis art. 7 
ust. 1 p.a.s.c.: „Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się 
w formie: 1) aktu stanu cywilnego, 2) decyzji, 3) postanowień w sprawach 
określonych w art. 24, 25 i 89 – chyba Ŝe z przepisów ustawy wynika inna 
forma załatwienia sprawy”. Formę decyzji zastrzeŜono w art. 7 ust. 4 jedynie 
dla odmowy dokonania przez kierownika USC innych czynności niŜ wymie-
nione w ust. 2 (tj. przyjęcie oświadczeń, wydanie zaświadczeń i zezwoleń 
związanych z zawarciem małŜeństwa w szczególnych okolicznościach oraz 
odmowa sporządzenia aktu małŜeństwa zawartego bez zachowania formy), 
które znajdują się pod kontrolą sądu powszechnego.  

Na objęcie części czynności kierownika USC procedurą administracyjną 
wskazują ponadto wspomniane juŜ przepisy art. 8 ust. 4 p.a.s.c.52 oraz art. 14 

                                                 
49 JuŜ Papinian (142-212) dostrzegł, Ŝe niekiedy prawo publiczne moŜe słuŜyć do 

organizacji sfery prywatnej, i to właśnie ma miejsce w przypadku testamentów: Testamenti 
factio non privati, sed publici iuris est (D. 28,1,3). Szerzej: G. HAMZA , The Classification into 
Branches of Modern Legal Systems and Roman Law Tradition, „Revista de Derecho de la Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso” 27(2006), s. 443-472. 

50 ŁĘTOWSKI, Prawo administracyjne, s. 21. 
51 TamŜe. Szerzej o problematyce granic prawa publicznego i prywatnego – zob. A. MED-

NIS, Prawo do prywatności a interes publiczny, Warszawa 2006, s. 21-24 i cytowana tam lite-
ratura. 

52 „Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na 
podstawie ustawy”. Termin „orzeczenie administracyjne” niemal nie jest uŜywany przez usta-
wodawcę (w obowiązujących ustawach: art. 50 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
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ust. 3 u.z.i.n.53, w których uŜyto terminologii procesowej zaczerpniętej z k.p.a. 
Pojęcie „organu odwoławczego” występuje w k.p.a. w rozdziale 10 działu II, 
dotyczącym odwołań, zaś definicję legalną „organu wyŜszego stopnia” za-
wiera art. 17 k.p.a., przy czym – w myśl art. 127 § 2 k.p.a. – w braku regulacji 
odmiennych, organem odwoławczym jest organ wyŜszego stopnia. PowyŜsze 
spostrzeŜenia prowadzą do konstatacji, Ŝe k.p.a. będzie miał pełne zastosowa-
nie w sprawach objętych regulacją u.z.i.n., gdyŜ są one rozstrzygane zawsze 
decyzją administracyjną, wydawaną w toku ogólnego postępowania admini-
stracyjnego, o czym ustawa ta stanowi explicite54. 

III 

Szerszej analizy, z uwzględnieniem ewolucji regulacji prawnej, wymaga 
natomiast próba określenia zakresu zastosowania przepisów o postępowaniu 
administracyjnym do czynności kierownika USC w dziedzinie rejestracji stanu 
cywilnego, podejmowanych na podstawie przepisów p.a.s.c. Dokonanie takiej 
analizy powinno umoŜliwi ć ustosunkowanie się do poglądu wyraŜonego  
w komentowanym orzeczeniu WSA w Olsztynie na temat prawidłowości za-
stosowania przez kierownika USC przepisów k.p.a. w sytuacji rzekomego 
braku właściwości miejscowej organu, do którego wpłynęło podanie o wpisa-
nie do księgi stanu cywilnego odpisu z księgi zaginionej. 

                                                 
dencji ludności i dowodach osobistych, tekst jedn.: Dz. U. Nr 139, poz. 993 ze zm.; art. 66s § 1 
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jedn.: 
Dz. U. 2005, Nr 229, poz. 1954 ze zm.; w uchylonych: art. 11a ust. 4 Ustawy z dnia 15 listo-
pada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, tekst jedn.: Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1992 ze zm.; 
art. 10 Ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o NajwyŜszym Trybunale Administracyjnym, tekst 
jedn.: Dz. U. 1926, Nr 68, poz. 400 ze zm.; art. 249 (3) Ustawy wodnej z dnia 19 września 
1922 r., tekst jedn.: Dz. U. 1928, Nr 62, poz. 574 ze zm.). Wydaje się, Ŝe jest to synonim po-
jęcia aktu administracyjnego. 

53 „Wojewoda jest organem wyŜszego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie 
ustawy”. 

54 A. CZAJKOWSKA, Zmiana imienia i nazwiska: geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory 
decyzji, Warszawa 2010, s. 77; W.M. HRYNICKI , Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk. 
Komentarz, Wrocław 2010, s. 287 i 303-306. RównieŜ uchylona w 2009 r. Ustawa z dnia  
15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.: Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1992  
ze zm.) wprost określała w art. 8 formę prawną rozstrzygnięcia kierownika USC jako decyzję 
administracyjną. Zob. A. CZAJKOWSKA, Zmiana imion i nazwisk: geneza, komentarz, orzecz-
nictwo, wzory decyzji, Warszawa 2006, s. 63; P. RUCZKOWSKI, Ustawa o zmianie imion  
i nazwisk. Komentarz, Kielce 2008, s. 56-57. 
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Przepisy wykonawcze do dekretu z dnia 25 września 1945 r. – Prawo  
o aktach stanu cywilnego55 zawierały regulację włączającą stosowanie sko-
dyfikowanej procedury administracyjnej: „W postępowaniu, dotyczącym 
spraw, unormowanych w prawie o aktach stanu cywilnego, przepisach wpro-
wadzających to prawo oraz w niniejszym rozporządzeniu, obowiązują prze-
pisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.  
o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 341), o ile prawo 
o aktach stanu cywilnego, przepisy wprowadzające lub niniejsze rozporządze-
nie nie normują danej kwestii odmiennie”56. Stosowanie ogólnego postępowa-
nia administracyjnego było zatem posiłkowe, zaś przepisy te w stosunku do 
przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego pozostawały w takiej relacji, 
jak lex generalis do lex specialis57. 

Z kolei dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cy-
wilnego58 milczał w kwestii stosowania procedury administracyjnej w działal-
ności kierownika USC. „Instrukcja dla urzędów stanu cywilnego i organów 
nadzoru” z 1955 r. w pkt. 7, zatytułowanym „Stosowanie przepisów o postę-
powaniu administracyjnym i karno-administracyjnym”, odsyłała do stosowa-
nia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o postę-
powaniu administracyjnym59, o ile przepisy dekretu z 1955 r. nie stanowiły 
inaczej, „w szczególności w zakresie postępowania wyjaśniającego, terminów, 
przesłuchania świadków, przesyłania i doręczania wezwań i wydawania de-
cyzji” 60. W treści dekretu ustawodawca tylko raz wspomniał o decyzji61, 

                                                 
55 Dz. U. Nr 48, poz. 272 ze zm. 
56 § 123 Rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia  

24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów 
wprowadzających to prawo, Dz. U. Nr 54, poz. 304 ze zm. 

57 Wprawdzie reguła merytoryczna wykładni (lex specialis derogat legi generali) ustępuje 
zawsze regule hierarchicznej (lex superior derogat legi inferiori), lecz w tym przypadku usta-
wodawca wyraźnie zastrzegł pierwszeństwo aktu podustawowego (rozporządzenia ministrów) 
przed aktem rangi ustawowej (rozporządzeniem Prezydenta RP z mocą ustawy), co jest do-
puszczalne na zasadzie wyjątku. Zob. MORAWSKI, Zasady wykładni prawa, s. 229-230. 

58 Dz. U. Nr 25, poz. 151 ze zm. 
59 Dz. U. Nr 36, poz. 341 ze zm. Był to akt prawny poprzedzający k.p.a. i uchylony  

z dniem 1 stycznia 1961 r. przepisem art. 195 § 2 tekstu pierwotnego k.p.a. (Dz. U. 1960,  
Nr 30, poz. 168). 

60 „Instrukcja dla urzędów stanu cywilnego i organów nadzoru”, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, Departament Społeczno-Administracyjny, Warszawa 1955, s. 9-10. O charakterze 
prawnym tej instrukcji zob.: LITWIN , Prawo, s. 63-64. 
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natomiast siedem razy odwołał się do zezwolenia organu nadzoru nad USC, 
wydawanego na dokonanie określonych czynności przez (kierownika) USC62 
oraz trzykrotnie wzmiankował o zarządzeniu63. ZróŜnicowania terminologicz-
nego dopełnia przepis art. 21 ust. 464, stanowiący o zgodzie prezydium woje-
wódzkiej rady narodowej na odtworzenie całości lub części księgi stanu cy-
wilnego. Ponadto art. 45 dekretu w pierwotnym brzmieniu upowaŜniał kie-
rownika USC, mającego wątpliwości odnośnie do istnienia okoliczności wy-
łączającej zawarcie zamierzonego małŜeństwa, do zwrócenia się „do organu 
nadzoru o rozstrzygnięcie, czy małŜeństwo moŜe być zawarte”65. NaleŜy 
stwierdzić, Ŝe wymienione zezwolenia, decyzje i zgody były aktami admini-
stracyjnymi wewnętrznymi, niekierowanymi do osób wnioskujących o doko-
nanie czynności, wydawanymi przez organ nadrzędny nad USC, i stanowiły 
formę kierowania jego pracą66. Tego rodzaju akty, zaliczane do aktów we-

                                                 
61 W art. 27 ust. 2: „Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które po-

winny być w nim umieszczone, podlega uzupełnieniu na podstawie decyzji organu nadzoru”. 
62 W sprawach: sprostowania oczywistego błędu pisarskiego (art. 28), udzielenia zezwole-

nia na zawarcie małŜeństwa w USC, w którego okręgu Ŝaden z nupturientów nie ma miejsca 
zamieszkania (art. 44), udzielenia zezwolenia na zawarcie małŜeństwa bez zachowania okresu 
wyczekiwania określonego w k.r.o. (art. 45 – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1965 r.), 
transkrypcji aktu zagranicznego oraz wpisania wzmianki dodatkowej lub przypisku na pod-
stawie zagranicznego orzeczenia sądowego (art. 63 ust. 1 i 3), wydania odpisu zupełnego aktu 
stanu cywilnego na Ŝądanie osoby spoza grona uprawnionych z mocy prawa (art. 71 ust. 1), 
oraz zezwolenia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego przedstawicielom organizacji spo-
łecznych i instytucji naukowych (art. 77). 

63 W sprawach: wyniesienia poza lokal USC ksiąg stanu cywilnego (art. 10 ust. 1), 
skreślenia w akcie stanu cywilnego części wpisu, która nie powinna być wpisana (art. 14  
ust. 2), sporządzenia aktu stanu cywilnego, jeŜeli fakt urodzenia, małŜeństwa lub zgonu nastą-
pił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego (art. 59 
ust. 1). 

64 W tekście pierwotnym: art. 21 ust. 3 (zmiana dokonana Ustawą z dnia 11 września 1956 r. 
o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego, Dz. U. Nr 41, poz. 189). 

65 Przepis ten został zmieniony przez art. IV Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Przepisy 
wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 60. 

66 Pisma kierowane były z prezydium rady narodowej wyŜszego stopnia do prezydium 
rady niŜszego stopnia, w której strukturze funkcjonował USC, a w ich treści występowało 
polecenie dokonania określonej czynności w formie wyraŜenia czasownikowego: „zezwala”, 
„postanawiam”, „zarządza” itp. Niekiedy dokument tytułowano „decyzją”, jednakŜe jedynym 
jego adresatem był podległy organ, co przemawia za stricte wewnętrznym charakterem takiego 
zezwolenia. Kompletną listę czynności nadzorczych zawiera przepis § 3 pkt 1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu 
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wnętrznego urzędowania, wydawane w układzie szczególnej zaleŜności admi-
nistracyjnoprawnej pomiędzy organem nadrzędnym a podporządkowanym, nie 
podlegały regulacji przepisów o postępowaniu administracyjnym i nie moŜna 
utoŜsamiać ich z decyzjami administracyjnymi67.  

Niedługo po wejściu w Ŝycie wspomnianego dekretu, w 1960 r., została 
uchwalona nowa ustawa procesowa – k.p.a. J. Litwin podaje, iŜ przepisy k.p.a. 
miały zastosowanie w postępowaniu dotyczącym rejestracji stanu cywilnego, 
chyba Ŝe przepisy dekretu stanowiły w jakiejś kwestii inaczej. „Przepisy po-
stępowania administracyjnego stosuje się szczególnie w zakresie postępowa-
nia wyjaśniającego, terminów, doręczeń, wydawania decyzji”68. Niestety, au-
tor komentarza nie rozwinął szerzej swego poglądu i nie podał argumentacji 
prawnej przemawiającej za przyjętą przezeń koncepcją69. W niektórych 
przypadkach komentator wskazał wprost, Ŝe dana czynność dokonywana jest 
w formie decyzji administracyjnej, która winna być doręczona stronie, np.  
w razie zarządzenia skreślenia części wpisu w akcie, która nie powinna być 
wpisana (art. 14 ust. 2)70, albo uniewaŜnienia jednego z dwóch aktów stwier-
dzających to samo zdarzenie (art. 27 ust. 1)71. Niekiedy autor komentarza 
wprost wykluczył wydanie decyzji administracyjnej przez kierownika USC, 
jak np. w sytuacji sprostowania oczywistego błędu pisarskiego na podstawie 
zezwolenia organu nadzoru (art. 28): „Brzmienie przepisu uzasadnia konstruk-
cję następującą: orzeka organ nadzoru, kierownik USC dokonuje sprostowania 
jako czynności technicznej”, przy czym zastrzegł, Ŝe w postępowaniu przed 
organem nadzoru kierownik USC nie jest stroną w rozumieniu k.p.a.72, co 

                                                 
właściwości organów administracji państwowej wyŜszego stopnia do właściwości organów ad-
ministracji państwowej niŜszego stopnia, Dz. U. Nr 22, poz. 131. 

67 W. DAWIDOWICZ, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 
1962, s. 20-22; E. ISERZON [w:] E. ISERZON, J. STAROŚCIAK , Kodeks postępowania administra-
cyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 22-23; J. FILIPEK, Prawo 
administracyjne. Instytucje ogólne, cz. II, Kraków 2001, s. 59-61. 

68 LITWIN , Prawo, s. 53. 
69 W sprawie zachowania mocy obowiązującej postanowień dekretu z 1955 r., dotyczą-

cych właściwości miejscowej organów rejestracji stanu cywilnego po wejściu w Ŝycie k.p.a., 
zob.: J. LITWIN , Z zagadnień mocy obowiązującej niektórych przepisów proceduralnych pod 
rządem Kodeksu postępowania administracyjnego, „Palestra” 1961, nr 10, s. 30-31. 

70 LITWIN , Prawo, s. 102. 
71 TamŜe, s. 289. 
72 TamŜe, s. 308. 
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mogłoby sugerować, Ŝe właśnie przed organem nadzoru toczyło się jednak po-
stępowanie administracyjne. 

Pierwotny tekst k.p.a. regulował postępowanie administracyjne ogólne po-
przez klauzulę generalną (art. 1 i 2), uzupełnioną enumeracją negatywną (art. 
193 i 194). Klauzula generalna odnosiła się zarówno do kryteriów przedmio-
towych (sprawa indywidualna z zakresu administracji państwowej), jak i pod-
miotowych (sprawa załatwiana przez organ administracji państwowej). Ponad-
to w grę wchodziły kryteria pomocnicze: istnienie strony postępowania indy-
widualnego (art. 25) oraz kwalifikacja sprawy do załatwienia jej w formie de-
cyzji administracyjnej (art. 97 i 98). 

W myśl art. 1 k.p.a. w brzmieniu pierwotnym, kodeks ten normował „po-
stępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej”. 
Współautor projektu k.p.a. – Emanuel Iserzon (1893-1985) uwaŜał, Ŝe klu-
czowe jest rozdzielenie dwóch nurtów działalności państwa: stosunków cy-
wilnoprawnych (niewładczych) i administracyjnoprawnych (władczych)73. Do 
ich rozróŜnienia proponował przyjęcie kryterium formalnego – jeśli w danej 
sprawie indywidualnej do orzeczenia o prawie jest ustawowo powołany organ 
administracji, to sprawa ma charakter administracyjnoprawny i postępowanie 
toczyć się powinno na podstawie przepisów k.p.a.; jeśli zaś do rozstrzygnięcia 
sprawy właściwy jest sąd, to w grę wchodzi stosunek cywilnoprawny. „Stosu-
nek prawny między jednostką a organem administracji państwowej jako pia-
stunem władztwa nazywa się stosunkiem administracyjnoprawnym. Jest on 
stosunkiem prawnym, poniewaŜ reguluje go prawo. Jest administracyjnym, 
poniewaŜ reguluje go prawo administracyjne”74. Wynikiem działalności admi-
nistracji (postępowania administracyjnego) powinien być akt administracyjny, 

                                                 
73 Podział na prawo publiczne (ius publicum) i prawo prywatne (ius privatum) był juŜ 

stosowany w prawie rzymskim, na co wskazał Ulpian (ok. 170-223): „Huius studii duae sunt 
positiones, publicum et privatum. Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, pri-
vatum, quod ad singulorum utilitatem: Sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. 
Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. Privatum ius tripertitum est: 
Collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus” (D. 1,1,1,2; I. 1,1,4). 

74 ISERZON [w:] I SERZON, STAROŚCIAK , Kodeks, s. 13. Zob. teŜ: E. ISERZON, Uwagi o kry-
terium stosunku administracyjnoprawnego (próba rewizji), „Państwo i Prawo” 1965, z. 11,  
s. 663-670; E. ISERZON, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968,  
s. 24-31. Por. J. STAROŚCIAK , Na marginesie projektu Kodeksu postępowania administracyjne-
go, „Państwo i Prawo” 1959, z. 4, s. 684-686; Z. DUNIEWSKA, Stosunek administracyjnopraw-
ny. Sytuacja administracyjnoprawna, [w:] Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady 
w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2009, s. 63-71. 
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czyli decyzja charakteryzująca się następującymi cechami: a) jej autorem jest 
organ administracji, b) dotyczy ona stosunku administracyjnoprawnego mię-
dzy organem a jednostką hierarchicznie mu nie podporządkowaną, c) jest ona 
wyrazem woli organu a jednocześnie emanacją woli państwa, d) reguluje ona 
indywidualny stosunek prawny bezpośrednio, e) jest adresowana do zindy-
widualizowanego podmiotu lub podmiotów75. Oceniając w takim aspekcie akt 
stanu cywilnego, E. Iserzon stwierdza, Ŝe nie jest on orzeczeniem o prawie,  
a „jedynie protokołem spisanym przez organ, mogącym być dowodem w innej 
sprawie” oraz „dowodem pewnego wydarzenia faktycznego”76.  

Z przytoczoną charakterystyką koresponduje encyklopedyczna definicja, 
zgodnie z którą akt stanu cywilnego to „stwierdzenie przez urzędnika w księ-
dze stanu cywilnego, Ŝe zostało mu zgłoszone zgodnie z wymaganiem prawa 
oświadczenie o fakcie urodzenia, zgonu lub zawarcia małŜeństwa”77. Analo-
gicznie rzecz ujął W. Dawidowicz: „Aktem stanu cywilnego jest wpis doko-
nany w księdze stanu cywilnego, dotyczący zdarzenia, co do którego istnieje 
obowiązek dokonania wpisu”78. W tym ujęciu akt stanu cywilnego nie jest 
więc jednostronnym rozstrzygnięciem, nie reguluje indywidualnego stosunku 
prawnego i nie jest adresowany do zindywidualizowanego podmiotu. A zatem 
w wyniku jego sporządzenia nie dochodzi do nawiązania stosunku administra-
cyjnoprawnego. „Wpis w księdze stanu cywilnego jest czynnością konwencjo-
nalną, która wprawdzie wywiera określone skutki prawne, ale nie ma charak-
teru decyzji administracyjnej”79. W rezultacie oznacza to, Ŝe przepis art. 1 
k.p.a. (w brzmieniu pierwotnym) nie włączał spraw rejestracji stanu cywil-
nego do zakresu przedmiotowego obowiązywania kodeksu. 

Kodeks nie zaliczył takŜe spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego do 
postępowań wyłączonych przepisem art. 194 k.p.a. (jak np. postępowanie po-
datkowe, karne skarbowe, rentowe), co w zasadzie jest oczywiste, bo skoro 
problematyka ta nie mieściła się w klauzuli generalnej, to tym bardziej nie 
było potrzeby ani konieczności dodatkowego wyłączania jej spod zakresu 
obowiązywania postępowania administracyjnego ogólnego. 

Postępowanie w sprawie rejestracji stanu cywilnego naleŜało zatem zali-
czyć do administracyjnych postępowań odrębnych, wyłączonych spod zakresu 

                                                 
75

 ISERZON [w:] I SERZON, STAROŚCIAK , Kodeks, s. 16-17. 
76 TamŜe, s. 17. 
77 Mała encyklopedia prawa, red. L. Kurowski, Warszawa 1959, s. 12. 
78 W. DAWIDOWICZ, Prawo administracyjne, Warszawa 1987, s. 91.  
79 TamŜe. 
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regulacji kodeksu przepisem art. 1 k.p.a. (w brzmieniu pierwotnym), co znaj-
duje potwierdzenie na drodze argumentum a contrario w wyraŜonej w art. 195 
klauzuli derogacyjnej, na mocy której utrzymane zostały przepisy procedu-
ralne dotyczące spraw nieunormowanych przez przepisy k.p.a.  

Jak zauwaŜył J. Jendrośka, „K.p.a. jako lex generalis obowiązuje zawsze 
w sprawach z zakresu postępowań szczególnych, w przypadkach nieunormo-
wanych tymi przepisami”80. Wniosek ten naleŜy zaakceptować, z tym jednak 
zastrzeŜeniem, Ŝe dotyczyć moŜe na pewno postępowań szczególnych, koń-
czących się wydaniem skonkretyzowanego, władczego rozstrzygnięcia, skie-
rowanego do podmiotu spoza struktury administracji, zaś akty stanu cywil-
nego – jak to juŜ podniesiono – nie mają takiego charakteru. K.p.a. w wersji 
pierwotnej zawierał jedynie regulacje dotyczące postępowania administracyj-
nego ogólnego (jurysdykcyjnego) oraz postępowania popularnego (w spra-
wach skarg i wniosków). Nie obejmował natomiast regulacji dotyczącej wy-
dawania zaświadczeń, co wzbudzało wątpliwości proceduralne. E. Iserzon 
pisał:  

 
Stwierdzanie pewnych okoliczności z zakresu administracji państwowej, okoliczności 
prawnych i faktycznych, w tym – wydanie zaświadczeń o faktach – naleŜy do zakresu 
kompetencji organów administracji państwowej. O tym, czy i jakiej treści zaświadczenie 
ma być wydane decyduje właściwy organ. JednakŜe w sprawie wydania zaświadczenia, 
które nie ma charakteru orzeczenia o prawie (które nie jest decyzją w rozumieniu art. 97), 
K.p.a. nie ma bezpośrednio zastosowania. JeŜeli wydanie takiego zaświadczenia naleŜy do 
obowiązków organu administracji państwowej, sprawa jego wydania jest sprawą z zakresu 
administracji państwowej – podobnie jak sprawy, do których ma bezpośrednie zastoso-
wanie k.p.a. […] W naszym ustawodawstwie nie ma przepisów postępowania, które  
w tym wypadku mogą być bezpośrednio zastosowane. W braku takich przepisów organ 
administracji państwowej zobowiązany jest szanować „zasady współŜycia społecznego”81. 

 
W dalszym ciągu wywodu autor podkreślił, Ŝe w sprawach o wydanie za-

świadczenia przepisy kodeksu powinny być stosowane odpowiednio, czyli na 
zasadzie analogii82. W literaturze wyraŜono pogląd, Ŝe przepisy kodeksu sto-
suje się posiłkowo takŜe w postępowaniach odrębnych83. Przepisy k.p.a. w od-

                                                 
80 J. JENDROŚKA , Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego w po-

stępowaniach szczególnych, „Gospodarka i Administracja Terenowa” 1967, nr 2, s. 42. 
81 ISERZON [w:] I SERZON, STAROŚCIAK , Kodeks, s. 30. 
82 TamŜe, s. 31. W tym zakresie przywołana została paremia: Ubi eadem legis ratio, ibi 

eadem legis dispositio. 
83 TamŜe, s. 333. J. Jendrośka uwaŜał, Ŝe do postępowań wyłączonych przez art. 194 

k.p.a., z woli ustawodawcy przepisów kodeksu nie stosuje się wcale, natomiast miały one 
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niesieniu do spraw związanych ze sporządzaniem aktów stanu cywilnego na 
podstawie dekretu z 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego mogły mieć 
zatem ewentualnie zastosowanie posiłkowe (per analogiam) i to jedynie do 
zagadnień w nim nieuregulowanych. 

Gruntowna nowelizacja k.p.a. z 1980 r. zmieniła m.in. zakres przedmio-
towy obowiązywania kodeksu, ograniczając zakres wyłączeń, co przyczyniło 
się do większej unifikacji postępowania administracyjnego. Przy tej okazji 
dołączono do kodeksu m.in. procedurę wydawania zaświadczeń. Dotychcza-
sowe określenie o stosowaniu kodeksu „w indywidualnych sprawach z zakre-
su administracji państwowej” zastąpiono w art. 1 § 1 pkt 1 sformułowaniem,  
w myśl którego kodeks „normuje postępowanie przed organami administracji 
państwowej w naleŜących do właściwości tych organów sprawach indywidu-
alnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych”. Jak zauwaŜono 
w doktrynie, taka stylizacja „ma teŜ ten skutek, Ŝe jednoznacznie przesądza 
się, iŜ Kodeks stosuje się jedynie do aktów indywidualnych określonego ro-
dzaju, mianowicie decyzji administracyjnych. Kodeks zatem nie będzie mieć 
zastosowania do indywidualnych spraw rozstrzyganych przez organy admini-
stracji państwowej w drodze aktów indywidualnych, nie będących jednak de-
cyzjami administracyjnymi”84. Przyczyn zmiany (zawęŜenia zakresu) upatry-
wano w zbyt szerokim i nie dość ostrym kryterium „indywidualnych spraw  

                                                 
zastosowanie do postępowań odrębnych niewymienionych w art. 194 – szczególnie odnosi się 
to do zasad ogólnych, zob.: JENDROŚKA , Zakres, s. 42. Natomiast B. Bogomilski stwierdził: 
„Przepisy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego – jako przepisy normujące 
postępowanie administracyjne ogólne – powinny odgrywać rolę procedury uzupełniającej  
w sprawach postępowania nie unormowanych przepisami szczególnymi. Z tego teŜ tytułu prze-
pisy K.p.a. powinny odgrywać równieŜ rolę przepisów wskazujących na właściwy sposób sto-
sowania przepisów normujących szczególne postępowania administracyjne (na prawidłową in-
terpretację tych przepisów). I w tych przypadkach zasady ogólne K.p.a. powinny znaleźć pełne 
swe zastosowanie” – B. BOGOMILSKI, Czy i w jakim zakresie rozdział I kodeksu postępowania 
administracyjnego (zasady ogólne) stosuje się do dziedzin wyłączonych z kodeksu?, „Gospo-
darka i Administracja Terenowa” 1962, nr 6, s. 45. Z kolei E. Stobiecki wyraził pogląd, Ŝe 
k.p.a. „moŜe […] uzupełniać procedury wyłączone o tyle, o ile one same to przewidują. Wy-
raŜa się w tym stosunek K.p.a. do wyłączonych przezeń procedur” – E. STOBIECKI, O niektó-
rych kwestiach z zakresu stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, „Gospodarka  
i Administracja Terenowa” 1962, nr 7-8, s. 54. 

84 R. ORZECHOWSKI, Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. ZałoŜenia  
i zakres, Warszawa 1981, s. 39. 
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z zakresu administracji państwowej” i w związanych z nim wątpliwościach in-
terpretacyjnych85. 

ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe przyjęty w analizowanym przepisie zakres przed-
miotowy obowiązywania k.p.a., wyeliminował konieczność wstępnego rozpa-
trywania, czy dana sprawa ma charakter publiczno- czy prywatnoprawny – po 
nowelizacji kodeks objął swoim zasięgiem wszystkie indywidualne sprawy 
naleŜące do właściwości organów administracji – bez względu na ich kwalifi-
kację jako publiczno- bądź prywatnoprawne86. 

Przepisy art. 1 § 1 pkt 1 oraz § 2 k.p.a. statuowały cztery przesłanki, któ-
rych łączne spełnienie powodowało aktualizację obowiązywania regulacji 
kodeksowej: 1) sprawę rozpatrywał organ administracji państwowej albo or-
gan administracyjny w znaczeniu funkcjonalnym; 2) organ posiadał właści-
wość w sprawie, tj. zdolność prawną do jej rozstrzygnięcia; 3) sprawa miała 
charakter indywidualny; 4) sprawa podlegała załatwieniu w formie decyzji 
administracyjnej87. W praktyce działalności USC wątpliwości rodzić mogło 
tylko ostatnie z wyliczonych kryteriów. 

Ustawa nowelizująca k.p.a. w 1980 r. po raz kolejny wprowadziła klauzulę 
derogacyjną, na mocy której utraciły moc (z nielicznymi wyjątkami) wszelkie 
przepisy dotyczące postępowania w sprawach wchodzących w zakres regulacji 
kodeksu, które zamieszczono w innych ustawach i przepisach wykonawczych 
do nich88. Ponadto, w związku z restytucją sądownictwa administracyjnego  
i poddaniu kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego spraw skarg na 
decyzje administracyjne, ustawodawca wskazał utrzymane w mocy wcześniej-
sze przepisy szczególne, które poddawały sprawy rozstrzygane w postępowa-
niu administracyjnym kontroli sądów powszechnych. W art. 12 ust. 3 pkt 1 
ustawy nowelizującej do tej grupy zaliczono przepis art. 26 dekretu z 1955 r., 

                                                 
85 Z. JANOWICZ, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administra-

cyjnym, Warszawa 1982, s. 64; R. ORZECHOWSKI [w:] J. BORKOWSKI, J. JENDROŚKA , R. ORZE-
CHOWSKI, A. ZIELIŃSKI, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985, 
s. 22. 

86 K.M. ZIEMSKI, Indywidualny akt administracyjny jako forma działania administracji, 
Poznań 2005, s. 226. 

87 Z. KMIECIAK , Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, War-
szawa 1997, s. 91-92. 

88 Artykuł 12 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyj-
nym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. Nr 4, poz. 8  
ze zm. 
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dotyczący uniewaŜnienia lub sprostowania aktu stanu cywilnego przez sąd 
powszechny. 

Wprowadzenie sądowoadministracyjnej kontroli decyzji administracyj-
nych wydawanych przez organy administracji spowodowało konieczność 
uwzględniania w praktyce stosowania prawa takŜe poglądów wyraŜanych  
w orzecznictwie. NSA w wyroku z 25 lutego 1983 r. (II SA 2083/82) 
stwierdził: 

 
Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 
151 ze zm.) nie określa formy, w jakiej organ administracji państwowej wyraŜa odmowę 
dokonania wpisu w akcie stanu cywilnego, jeŜeli zostanie stwierdzone, Ŝe oświadczenie 
złoŜone do wpisu nie jest zgodne ze stanem faktycznym lub gdy treść Ŝądania co do treści 
wpisu wykracza poza zakres danych, jakie dekret ten przewiduje dla tego rodzaju aktów. 
NaleŜy zatem przyjąć, Ŝe – bez względu na przyczynę – odmowa powinna być wyraŜona 
w formie decyzji administracyjnej. Jest to bowiem negatywne rozstrzygnięcie w sprawie 
administracyjnej, o której załatwienie zwróciła się strona mająca w tym interes prawny. 
Taka forma załatwienia, umoŜliwiaj ąca instancyjną oraz pozainstancyjną kontrolę zgod-
ności rozstrzygnięcia z prawem, w najlepszy sposób chroni zarówno interes społeczny, jak 
i interes indywidualny strony. […] Przyjęta przez organy administracji państwowej i za-
aprobowana przez Naczelny Sąd Administracyjny forma rozstrzygnięcia w drodze decyzji 
administracyjnej sporu o to, czy Ŝądany przez rodziców wpis wzmianki w akcie urodzenia 
dziecka jest, czy nie jest, dopuszczalny w świetle przepisów prawa o aktach stanu cywil-
nego, jest wynikiem poszukiwania w drodze wykładni rozwiązania najbardziej odpowia-
dającego charakterowi sprawy. […] Według poglądów wyraŜonych w nauce prawa ad-
ministracyjnego, jeŜeli przepis prawny nie określa formy konkretyzacji sytuacji prawnej 
obywatela, „organ administracji państwowej powinien dokonać jej w formie aktu admi-
nistracyjnego, a taką stanowi decyzja administracyjna” (J. Jendrośka, B. Adamiak, Glosa 
do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 1981 r., SA 767/81, 
OSPiKA 1983, z. 5, poz. 109, str. 256)89. 

 
Podobny pogląd wyraził NSA – OZ we Wrocławiu w wyroku z 14 czerw-

ca 1983 r. (SAB/Wr 6/83), rozpatrując skargę na bezczynność kierownika 
USC, który odmówił wpisania do aktu urodzenia dziecka imienia „Sonia”:  

 
JeŜeli strona mająca w tym interes prawny wystąpiła do organu administracji państwowej 
o załatwienie sprawy indywidualnej a mające w niej zastosowanie normy dotyczące reje-
stracji stanu cywilnego są normami prawa administracyjnego, to ustalenie ich wiąŜących 
konsekwencji względem indywidualnie określonych podmiotów w konkretnej sprawie 
powinno odbywać się w formach prawnych właściwych dla działań tych organów. Skoro 
zaś przepis prawa materialnego nie określa takiej formy konkretyzacji sytuacji prawnej 
obywatela, to wówczas organ powinien dokonać jej w formie decyzji administracyjnej, 

                                                 
89 ONSA 1983, nr 1, poz. 14. 
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która umoŜliwiaj ąc instancyjną i ewentualnie sądowo-administracyjną kontrolę rozstrzyg-
nięcia, najlepiej chroni występujące w sprawie interesy: indywidualny i społeczny90.  

 
W aprobującej glosie do tego wyroku stwierdzono, Ŝe nadanie imienia 

dziecku jest atrybutem władzy rodzicielskiej, zaś 
  
rejestracja imienia dziecka, jako specyficzna forma działania administracji, ma cechy 
czynności materialno-technicznej, która wykonywana na podstawie określonego aktu nor-
matywnego wywołuje skutki zewnętrzne w sferze stosunków społecznych oraz praw oso-
bistych obywateli. […] Osoba Ŝądająca rejestracji, która zwraca się do właściwego organu 
administracji państwowej celem realizacji interesu prawnego wynikającego z przysługu-
jącego jej uprawnienia, ma pozycję strony, zgodnie z rozszerzającą wykładnią art. 28 
K.p.a. Nie wszczyna ona postępowania, lecz domaga się określonej czynności organu, 
która powinna nastąpić we właściwej formie prawnej91. 

 
JednakŜe nie wszystkie rozstrzygnięcia kierownika USC zostały objęte  

w orzecznictwie domniemaniem formy decyzji administracyjnej. W postano-
wieniu NSA z 7 czerwca 1983 r. (II SA 594/83) stwierdzono: 

  
1. Wystąpienie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w oparciu o art. 5 k.r.o. w związku  
z art. 12 § 1 k.r.o. do sądu o rozstrzygnięcie, czy małŜeństwo moŜe być zawarte, nie jest 
decyzją w rozumieniu art. 104 K.p.a. w związku z art. 1 § 1 pkt 1 K.p.a. 2. Działanie 
Kierownika USC w oparciu o art. 5 k.r.o. nie podlega zaskarŜeniu w administracyjnym 
toku instancji, co wynika z art. IV ust. 6 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Przepisy 
wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 60), który zmienił 
pierwotne brzmienie art. 45 dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151), przewidującego wydanie decyzji w omawianych 
kwestiach i moŜliwości ich zaskarŜenia w drodze instancji92. 

 
Zagadnienie domniemania formy działania organu administracji było 

szczególnie istotne w pierwszym okresie działalności NSA, gdy na mocy 
przepisu art. 196 k.p.a.93 zaskarŜeniu do sądu podlegały jedynie ostateczne 
decyzje administracyjne, i to w enumeratywnie wskazanych sprawach. W tej 
sytuacji „ucieczka” ustawodawcy lub organów administracyjnych od stosowa-
                                                 

90 „Gazeta Prawna” 1983, nr 24, s. 2. Tezy w CBOSA. 
91 J. GRABOWSKI, Glosa do wyroku NSA z 14 VI 1983, SAB/Wr 6/83, „Państwo i Prawo” 

1984, z. 8, s. 150-153. Zob. teŜ: Z. DUNIEWSKA, Nadanie i rejestracja imienia – zagadnienia 
administracyjnoprawne, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane 
prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red.  
Z. Niewiadomski [i in.], Przemyśl 2000, s. 165-180. 

92 Niepubl. Tezy w CBOSA. 
93 W brzmieniu tekstu jednolitego: Dz. U. 1980, Nr 9, poz. 26. 
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nia formy decyzji zmniejszała poziom ochrony obywateli przed działaniami 
władczymi94. Mankamenty ustawodawstwa w tym zakresie – widoczne takŜe 
na tle przepisów o aktach stanu cywilnego – są „w duŜej mierze następstwem 
błędów i niedostatków techniki legislacyjnej”95. W 1995 r. jednakŜe rozsze-
rzono kognicję NSA równieŜ na inne niŜ decyzje i postanowienia akty admini-
stracyjne lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące przy-
znania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających  
z przepisów prawa96. Jak zauwaŜył A. Kabat:  

 
Istotą wprowadzonego rozwiązania było objęcie jurysdykcją sądu tych działań administra-
cji publicznej, które nie przybierając formy decyzji administracyjnej lub postanowienia 
mogą wpływać na pozycję obywatela w stosunku do aparatu administracji państwowej. 
Unormowanie to stanowi niewątpliwie swoiste dodatkowe zabezpieczenie interesu jed-
nostki. Wydaje się, Ŝe ten typ zabezpieczenia jest potrzebny tak długo, jak długo organy 
administracji publicznej w róŜny sposób próbują „uciekać” od formy decyzji, zwłaszcza 
przy nakładaniu na jednostki róŜnego typu obowiązków97.  

 
W. Taras wskazał na brak podstawy w przepisach prawa materialnego do 

przyjmowania takiego domniemania, które nie jest typowym domniemaniem 
prawnym, lecz sui generis konstrukcją doktrynalną98. Podobne stanowisko 
zajęła I. Skrzydło-NiŜnik i zaznaczyła, Ŝe zasada domniemania formy decyzji 
jest wprawdzie mocno osadzona w świadomości administratywistów, jednakŜe 
                                                 

94 Szerzej: J. ZIMMERMANN , Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 133-
140; W. DAWIDOWICZ, Z problematyki decyzji organów administracji państwowej w świetle 
orzecznictwa NSA, „Państwo i Prawo” 1984, z. 3, s. 4-16; B. ADAMIAK , Zagadnienie domnie-
mania formy decyzji administracyjnej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy 
ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendow-
skiego, Toruń 2005, s. 7-21. 

95 KMIECIAK , Postępowanie administracyjne, s. 95-96. Podobnie J.P. Tarno, który przy-
czyn braku konkretności przepisów odnośnie do formy rozstrzygnięcia upatruje w tym, Ŝe 
„pochodzą one z róŜnych okresów, a zatem uŜywane przez nie określenia są wynikiem 
uwzględnienia rozmaitych konwencji terminologicznych i odmiennych zasad techniki legisla-
cyjnej” – J.P. TARNO, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, 
Łódź 1997, s. 74. 

96 Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz. U. Nr 74, 
poz. 368 ze zm. 

97 A. KABAT , Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach admi-
nistracyjnych, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, 
Warszawa 1997, s. 229. 

98 W. TARAS, Glosa do wyroku Sądu NajwyŜszego z dnia 28 listopada 1990 r., III ARN 
30/90, OSP 1992, nr 5, poz. 116, s. 238-239. 



Paweł Sobotko 

 

 

64 

juŜ nieaktualna. „W obecnym stanie prawnym zasada ta jest zbędna, nie daje 
się wywieść z porządku pozytywnoprawnego, a brak takŜe podstaw do kon-
struowania jej załoŜeń czysto doktrynalnych”99.  

Początkowo zasada domniemania formy decyzji miała być zamieszczona 
w przepisach projektowanej od wielu lat ustawy – Przepisy ogólne prawa ad-
ministracyjnego100. Zakładano, Ŝe „w razie wątpliwości, w jakiej prawnej for-
mie ma nastąpić załatwienie sprawy indywidualnej, będzie się domniemywać 
załatwienie jej w formie decyzji administracyjnej [...]. JeŜeli natomiast prze-
pisy przewidują inna formę załatwienia sprawy niŜ decyzja, to kaŜde negatyw-
ne dla adresata rozstrzygnięcie (takŜe odmowa działania) w takiej sprawie 
następowałoby w formie decyzji”101. Ostatecznie w projekcie przesłanym  
w 2010 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich do Sejmu zawarto 
następujący zapis (art. 31): 

 
1. Organ administracji ma obowiązek załatwienia sprawy w formie przewidzianej ustawą. 
2. JeŜeli przepisy prawa w sprawie indywidualnej ustanawiają formę działania organu ad-

ministracji publicznej inną, niŜ decyzja lub postanowienie, odmowa jej załatwienia w całości 
lub części następuje przez wydanie decyzji102. 

 
Projekt został skierowany do prac ustawodawczych 12 stycznia 2011 r., 

jako projekt Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, lecz szanse na jego 
uchwalenie wydają się niewielkie103. 

                                                 
99 I. SKRZYDŁO-NIśNIK , Normy strukturalno-organizacyjne a jednolitość orzecznictwa 

administracyjnego w sprawach samorządowych, [w:] Jedność systemu prawa a jednolitość 
orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, red. 
I. Skrzydło-NiŜnik, P. Dobosz, Kraków 2001, s. 112-113. Szersze omówienie poglądów dok-
tryny w zakresie domniemania formy decyzji: ZIEMSKI, Indywidualny akt, s. 224-245. Zob. teŜ: 
J. ŚWIĄTKIEWICZ, Prawne formy działania administracji a zakres mocy obowiązującej przepi-
sów Kodeksu postępowania administracyjnego i ochrona praw jednostki, [w:] Ius et lex. Księ-
ga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, red. S. Pikulski [i in.], Olsztyn 2004, s. 392-397. 

100 T. GÓRZYŃSKA, Rola zasad ogólnych w działaniu administracji (na marginesie dyskusji 
w Instytucie Państwa i Prawa PAN), „Organizacja – Metody – Technika” 1978, nr 4, s. 36-38; 
ZIMMERMANN , Polska jurysdykcja, s. 137; ŚWIĄTKIEWICZ, Prawne formy, s. 398-399; D.R. KI-
JOWSKI, Przepisy ogólne prawa administracyjnego – trzecie podejście, [w:] Prawo do dobrej 
administracji, „Biuletyn RPO – Materiały” 2008, nr 60, s. 47-48. 

101 J. ŚWIĄTKIEWICZ, Koncepcja projektu ustawy – przepisy ogólne prawa administracyjne-
go, „Państwo i Prawo” 1988, z. 8, s. 25. 

102 Przepisy ogólne prawa administracyjnego – projekt ustawy [w:] Prawo do dobrej admi-
nistracji, „Biuletyn RPO – Materiały” 2008, nr 60, s. 62. 
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IV 

Uchwalona w 1986 r. ustawa p.a.s.c. nie usunęła wielu wątpliwości, jakie 
występowały juŜ przy stosowaniu dekretu z 1955 r. NaleŜą do nich – o czym 
juŜ była mowa wcześniej – mogący wywoływać wątpliwości status prawny 
kierownika USC oraz niedookreślenie zakresu stosowania k.p.a., a takŜe 
zdezaktualizowana terminologia, niespójna z kodeksową104. 

Właściwą formę prawną dokonywanych przez kierownika USC czynności 
urzędowych, moŜna określi ć w drodze wykładni art. 7 p.a.s.c. Pierwszeństwo 
ma inna forma, niŜ wyliczone w ust. 1 pkt 1-3 tego przepisu, tj. akt stanu cy-
wilnego, decyzja, postanowienie – jeŜeli konkretny przepis p.a.s.c. tak sta-
nowi. Wskazać tu naleŜy następujące czynności:  

 1) odebranie od nupturientów oświadczeń, Ŝe wstępują ze sobą w związek 
małŜeński (art. 1 § 1 k.r.o.); odmowa w formie pisma zaskarŜalna będzie 
wnioskiem do sądu rejonowego (art. 5 k.r.o. w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 
p.a.s.c.); 

 2) przyjęcie od nupturientów pisemnego zapewnienia, Ŝe nie wiedzą  
o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa (art. 3 § 1 k.r.o. 
w zw. z art. 54 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c.); 

 3) wydanie zezwolenia na zawarcie małŜeństwa przed upływem miesięcz-
nego okresu wyczekiwania od dnia, w którym nupturienci złoŜyli kie-
rownikowi USC zapewnienia, Ŝe nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłącza-
jących zawarcie małŜeństwa (art. 4 k.r.o.); odmowa w formie pisma zaskar-
Ŝalna będzie wnioskiem do sądu rejonowego (art. 7 ust. 2 pkt 3 p.a.s.c.); 

                                                 
103 Druk sejmowy nr VI/3942. Bardzo krytyczne projekty stanowiska Rady Ministrów wo-

bec projektu ustawy ogłoszono w maju i czerwcu 2011 r. w BIP Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji: http://bip.mswia.gov.pl/  

104 Zwróciły juŜ na to uwagę w odniesieniu do kwestii organu: ALBINIAK  i CZAJKOWSKA, 
Prawo, s. 15. Miarą nieporządku prawnego w obowiązującym tekście p.a.s.c. jest pozo-
stawienie przez ustawodawcę w jedenastu miejscach zapisów o „uznaniu dziecka”, z jedno-
czesnym dodaniem w sześciu ustępach pojęcia „uznania ojcostwa”, którym wyłącznie posłu-
guje się juŜ k.r.o., znowelizowany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 220, poz. 1431. Por. 
np. obecne brzmienie przepisów art. 42 ust. 1, 2 i 3 p.a.s.c. Krytycznie naleŜy ocenić technikę 
legislacyjną, polegającą na zamieszczeniu w art. 7 ust. 1 powołanej ustawy nowelizującej, 
klauzuli: „Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o uznaniu dziecka naleŜy przez to 
rozumieć uznanie ojcostwa […]”. 
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  4) wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy 
małŜeństwo moŜe być zawarte w razie wątpliwości odnośnie do istnienia oko-
liczności wyłączającej jego zawarcie (art. 5 k.r.o.); 

  5) przyjęcie od nupturientów oświadczeń o nazwisku, które kaŜdy z nich 
będzie nosił po zawarciu małŜeństwa, oraz o nazwisku, które będą nosiły 
dzieci pochodzące z tego małŜeństwa (art. 25 § 1 i art. 88 k.r.o. w zw. z art. 62 
ust. 2 p.a.s.c.);  

  6) przyjęcie oświadczenia małŜonka rozwiedzionego, który wskutek za-
warcia małŜeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, o powrocie do na-
zwiska, które nosił przed zawarciem małŜeństwa (art. 59 k.r.o.); 

  7) sporządzenie protokołu – w przypadkach: 
a) przyjęcia zgłoszenia urodzenia lub zgonu, które nastąpiły na obsza-

rze właściwości innego USC (art. 11 ust. 3 p.a.s.c.),  
b) przyjęcia oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka (art. 40 ust. 3a 

p.a.s.c.),  
c) przyjęcia oświadczenia w sprawie uznania ojcostwa (art. 73 § 1 

k.r.o. w zw. z art. 43 ust. 2 p.a.s.c); odmowa w formie pisma z po-
wiadomieniem o moŜliwości uznania ojcostwa przed sądem 
opiekuńczym (art. 7 ust. 3a p.a.s.c.), 

d) przyjęcia zgodnego oświadczenia rodziców (uznającego ojcostwo  
i matki) o nadaniu dziecku nazwiska matki lub ojca albo nazwiska 
utworzonego przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca 
dziecka (art. 89 § 1 k.r.o. w zw. z art. 43 ust. 2 p.a.s.c.),  

e) złoŜenia przez nupturientów oświadczeń o wstąpieniu w związek 
małŜeński poza lokalem USC (art. 59 p.a.s.c.);  

  8) naniesienie wzmianki dodatkowej – zawsze, gdy po sporządzeniu aktu 
stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub waŜ-
ność (art. 21 ust. 1 p.a.s.c.), np. w akcie urodzenia dziecka w przypadku póź-
niejszego zawarcia przez rodziców dziecka małŜeństwa (art. 14 ust. 1 p.a.s.c.), 
albo gdy uznanie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia (art. 44 
ust. 3 p.a.s.c.) itd.;  

  9) wydanie odpisów aktów stanu cywilnego – na wniosek zainteresowa-
nych (art. 79 pkt 1 w zw. z art. 83 p.a.s.c.);  

10) wydanie zaświadczenia –  
a) o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku 

(art. 79 pkt 2 p.a.s.c.) oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu 
cywilnego (art. 79 pkt 3 p.a.s.c.); odmowa w formie postanowienia 
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zaskarŜalna będzie zaŜaleniem do organu wyŜszego stopnia, tj. wo-
jewody (art. 219 k.p.a.w zw. z art. 8 ust. 4 p.a.s.c.),  

b) stwierdzającego, Ŝe obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cu-
dzoziemiec niemający Ŝadnego obywatelstwa (apatryda) zgodnie  
z prawem polskim moŜe zawrzeć małŜeństwo za granicą (art. 71 
ust. 1 i 2 p.a.s.c.); odmowa w formie pisma zaskarŜalna będzie 
wnioskiem do sądu rejonowego (art. 7 ust. 2 pkt 5 p.a.s.c.),  

c) stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małŜeń-
stwa oraz treść i datę złoŜonych przed nim oświadczeń w sprawie 
nazwisk przyszłych małŜonków i ich dzieci w celu zawarcia mał-
Ŝeństwa w formie wyznaniowej (art. 41 § 1 k.r.o. w zw. z art. 12 ust. 
2 p.a.s.c.); odmowa w formie pisma zaskarŜalna będzie wnioskiem 
do sądu rejonowego (art. 5 k.r.o. w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 2 p.a.s.c.);  

11) sporządzenie przypisków – pod treścią aktu stanu cywilnego o innych 
aktach dotyczących tej samej osoby (art. 21 ust. 3 p.a.s.c.); 

12) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego – w razie zaginięcia lub 
zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego (art. 34 ust. 1 p.a.s.c.); 

13) wpisanie do ksiąg stanu cywilnego treści odpisu (wypisu) aktu – w ra-
zie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, lub 
gdy USC nie posiada księgi, z której sporządzony był odpis (art. 34 ust. 2  
i art. 87 ust. 2 p.a.s.c.); 

14) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego zagranicą – 
gdy uzyskanie odpisu aktu jest niemoŜliwe lub związane z powaŜnymi trudno-
ściami (art. 35 p.a.s.c.); 

15) przyjęcie oświadczenia o wyborze przez rodziców imienia (imion) 
dziecka, którego akt urodzenia jest sporządzany; odmowa przyjęcia oświad-
czenia następuje w formie decyzji administracyjnej (art. 50 ust. 1 w zw. z art. 
7 ust. 4 p.a.s.c.); 

16) przyjęcie pisemnego oświadczenia rodziców o zmianie imienia 
(imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia; odmowa 
przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej (art. 51 
ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 i art. 7 ust. 4 p.a.s.c.);  

17) wpisanie do aktu urodzenia osoby, której akt urodzenia sporządzony 
przed dniem 30 sierpnia 1955 r. nie wymienia danych ojca – jednego z imion 
powszechnie w kraju uŜywanych jako imienia ojca oraz nazwiska matki – jako 
nazwiska ojca; odmowa wpisu następuje w formie decyzji administracyjnej 
(art. 86 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 4 p.a.s.c.); 
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18) skreślenie aktu stanu cywilnego – dotyczy wyłącznie aktów zgonu 
sporządzonych na podstawie uchylonego postanowienia o stwierdzeniu zgonu 
lub uznaniu za zmarłego (art. 69 p.a.s.c.). 

Postanowienia są właściwą formą działania organów w przypadku udzie-
lenia zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC (wydaje je 
organ wyŜszego stopnia, a więc wojewoda – art. 24)105, udostępnienia ksiąg 
upowaŜnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji na-
ukowych w celu przeglądania (art. 25) oraz w razie zastąpienia zaginionej lub 
zniszczonej księgi lub jej części – odpisem (art. 89 p.a.s.c.)106. 

W obowiązującym stanie prawnym podstawową formą działania kierow-
nika USC jest sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małŜeństwa  
i zgonu)107. Natomiast formę decyzji administracyjnej przewidziano w art. 7 
ust. 4 p.a.s.c. jedynie dla odmowy dokonania wszelkich innych czynności 
związanych z rejestracją stanu cywilnego, niŜ wymienione w ust. 2, które kon-
trolowane są przez sąd powszechny, tj.: odmowa przyjęcia oświadczenia  
o wstąpieniu w związek małŜeński, odmowa wydania zaświadczenia o braku 
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa, odmowa wydania zezwole-
nia na zawarcie małŜeństwa przed upływem terminu wyczekiwania z art. 4 
k.r.o., odmowa sporządzenia aktu małŜeństwa zawartego w formie wyzna-
niowej (art. 1 § 2 k.r.o.) oraz odmowa wydania zaświadczenia, Ŝe obywatel 
polski lub zamieszkały w Polsce apatryda zgodnie z prawem polskim moŜe 
zawrzeć małŜeństwo za granicą. Przykładowo moŜna wymienić niektóre zda-
rzenia, obligujące kierownika USC do wydania decyzji administracyjnej: od-
mowa sporządzenia aktu stanu cywilnego (z wyjątkiem aktu małŜeństwa za-
wartego w formie wyznaniowej – art. 7 ust. 2 pkt 4 p.a.s.c.), odmowa spros-
towania oczywistego błędu pisarskiego (art. 28 p.a.s.c.), odmowa odtworzenia 
aktu stanu cywilnego (art. 34 ust. 1 p.a.s.c.). 

Zdaniem J.P. Tarno przyjęcie w p.a.s.c. formy decyzji administracyjnej 
dla odmowy dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego 
było następstwem recypowania przez ustawodawcę przytoczonych wyŜej po-

                                                 
105 Nie będzie to postanowienie wydawane w trybie k.p.a., bowiem dotyczyć będzie 

wyłącznie sfery relacji wewnętrznych w strukturze administracji – pomiędzy USC a organem 
nadzoru, tj. wojewodą. 

106 O ile dwa pierwsze z wymienionych postanowień mają jasno okreslonych adresatów 
(osoby wnioskujące o dokonanie opisanych czynności), o tyle nie jest jasne, do kogo miałoby 
być skierowane postanowienie z art. 89 p.a.s.c. 

107 Por. MACIEJKO, Osobowe prawo, s. 24. 
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glądów wyraŜonych w orzecznictwie NSA na tle stosowania przepisów de-
kretu z 1955 r., i stanowi przykład wykorzystania w procesie stanowienia 
prawa „zasad wypróbowanych i sprawdzonych w praktyce”108. 

Wyliczone wcześniej czynności z punktu widzenia prawnych form działa-
nia administracji naleŜy zaliczyć do grupy czynności faktycznych (czy w węŜ-
szym zakresie: materialno-technicznych), z wyjątkiem decyzji administracyj-
nych i postanowień, które są aktami administracyjnymi109. Kwalifikowany akt 
administracyjny jakim jest decyzja, wyznacza wiąŜące konsekwencje normy 
prawa materialnego dla ustalonego stanu faktycznego i powinien charaktery-
zować się czterema cechami: jednostronnością, zewnętrznością, konkretnością 
i indywidualnością110. Przyjmuje się, Ŝe czynności materialno-techniczne 
kształtują nowe stosunki prawne nie poprzez tworzenie norm prawnych, lecz 
wywołują skutki prawne drogą faktów, a przy tym mają charakter władczy111. 
„Skutek prawny stanowi bowiem swego rodzaju «odbicie» realnego skutku, 
który nastąpił w sferze pewnych stanów faktycznych”112. Kierownik USC naj-
pierw dokonuje oceny istniejącego stanu faktycznego, a następnie dokonuje 
czynności konkretyzującej przepis prawny w drodze rejestracji113. Do katego-
rii czynności materialno-technicznych zalicza się w doktrynie takŜe prowa-
dzenie przez organy administracyjne rejestrów i ewidencji114. Wskazuje się, Ŝe 
czynności rejestracyjne i ewidencyjne są „formą potencjalnie alternatywną  
dla aktu administracyjnego”115. RównieŜ prowadzenie ksiąg stanu cywilnego  
i sporządzanie aktów stanu cywilnego naleŜy zaliczyć do czynności material-

                                                 
108 TARNO, Naczelny Sąd Administracyjny, s. 74-75 i 120-121. 
109 Szerzej o czynnościach materialno-technicznych zob.: K. KŁOSOWSKA, Czynności fak-

tyczne jako prawna forma działania administracji, Rzeszów 2009, s. 72-79. 
110 ZIMMERMANN , Polska jurysdykcja, s. 134. 
111 J. STAROŚCIAK , Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 299-301;  

J. STAROŚCIAK , Prawne formy i metody działania administracji, [w:] System prawa admini- 
stracyjnego, t. III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław 1978, s. 109-110; Z. KMIECIAK , Czyn-
ności faktyczne administracji państwowej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1987, t. 39, s. 83-86. 

112 KMIECIAK , Czynności faktyczne, s. 78. 
113 Por. J. ŚWIĄTKIEWICZ, Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy, Warszawa 

2001, s. 92. 
114 ZIEMSKI, Indywidualny akt, s. 150-151. 
115 K.M. ZIEMSKI, Alternatywy dla aktu administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa 

administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 425. 



Paweł Sobotko 

 

 

70 

no-technicznych116. Księgi stanu cywilnego uznawane są za podmiotowy re-
jestr publiczny typu regulującego z ograniczoną funkcją informacyjną117. 

Postępowanie związane z rejestracją stanu cywilnego wykazuje pewne 
analogie z innymi postępowaniami, których istotą jest prowadzenie przez  
organy administracji publicznej róŜnego rodzaju ewidencji i rejestrów, przy 
czym mogą one mieć bardzo róŜnorodny charakter. Dokonanie wpisu moŜe 
obejmować dwa elementy: prawny (władczy) i faktyczny (techniczny). Ele-
ment prawny wpisu to orzeczenie (sądu lub organu administracyjnego)  
o wprowadzeniu danych do rejestru, zaś element faktyczny polega na utrwa-
leniu wpisu w księdze lub systemie informatycznym118.  

W praktyce administracyjnej spotykane są trzy rodzaje sposobów rejestra-
cji: 1) czynności rejestracyjnej dokonuje się na podstawie decyzji administra-
cyjnej (ew. orzeczenia sądowego), której sentencja przewiduje dokonanie 
wpisu (np. decyzja w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych)119;  
2) czynności rejestracyjnej dokonuje się w formie czynności materialno-tech-
nicznej, w bezpośrednim wykonaniu przepisów, zaś odmowa dokonania reje-
stracji następuje w drodze decyzji (np. wpis do ewidencji zaproszeń120, wpis 
do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu Ŝywność 
pochodzenia niezwierzęcego121, wpis do rejestru osób uprawnionych do wyko-
nywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytal-
nych122); 3) czynności rejestracyjnej dokonuje się w formie czynności mate-

                                                 
116 M. STAHL , Czynności materialno-techniczne, [w:] Prawo administracyjne, s. 468-469. 
117 T. STAWECKI, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 337-345. 
118 TamŜe, s. 69. 
119 Artykuł 7 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: 

Dz. U. 2008, Nr 73, poz. 443 ze zm.): „Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi listę 
doradców podatkowych, zwaną dalej «listą», oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu na 
listę lub skreślenia z niej”. 

120 Artykuł 18 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. 
2006, Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.): „Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę zapraszającego wpisuje zaproszenie do ewidencji zaproszeń lub wydaje 
decyzję o odmowie wpisania albo o uniewaŜnieniu zaproszenia”.  

121 Artykuł 61 i art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywno-
ści i Ŝywienia (tekst jedn.: Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.) – właściwy terenowy inspek-
tor sanitarny prowadzi rejestr, przy czym wpis jest dokonywany jako czynność materialno- 
-techniczna, zaś odmowa jego dokonania oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze 
decyzji. 

122 Artykuł 94 ust. 2 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. 2010, Nr 34, poz. 189 ze zm.): „Organ nadzoru 



Zakres stosowania przepisów k.p.a. 

 

 

71 

rialno-technicznej, lecz jako czynności wykonawczej w stosunku do wcześniej 
wydanej decyzji administracyjnej (albo orzeczenia sądu), zwykle w celu reali-
zacji obowiązku informacyjnego (np. wpis do rejestru zezwoleń na prowadze-
nie aptek ogólnodostępnych)123. Przyjmuje się, Ŝe pierwsze dwa z wymienio-
nych sposobów rejestracji mają charakter władczy, zaś ostatni jest czynnością 
wykonawczą w stosunku do wcześniejszej decyzji124.  

Rejestracja stanu cywilnego odbywa się – co do zasady – drugą z opisa-
nych metod, choć niekiedy zastosowanie znajduje metoda pierwsza (np. gdy 
sąd wyda postanowienia o uniewaŜnieniu, sprostowaniu albo ustaleniu treści 
aktu stanu cywilnego – art. 30-33 p.a.s.c.125, albo gdy wojewoda uniewaŜni 
jeden z aktów stwierdzających to samo zdarzenie – art. 29 p.a.s.c.). Wydaje 
się, Ŝe trzecia metoda działania znajduje zastosowanie w przypadku sporzą-
dzania aktu zgonu na podstawie orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub 
uznaniu za zmarłego (art. 10 ust. 3 p.a.s.c.) oraz w razie skreślenia aktu zgonu 
w wyniku uchylenia postanowienia o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za 
zmarłego (art. 69 p.a.s.c.)126, a takŜe w przypadku dokonywania wzmianek 
dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, np. o roz-
wiązaniu małŜeństwa przez rozwód (art. 55 p.a.s.c.). 

W literaturze dokonuje się takŜe podziału wpisów w rejestrach: na konsty-
tutywne – kreujące prawa podmiotowe, od których zaleŜy skutek materialno-
prawny wpisu, oraz deklaratywne – ujawniające tylko fakt prawny, który juŜ 
zaistniał. Z tego punktu widzenia wpisy w księgach stanu cywilnego mają 
charakter deklaratywny127, bowiem np. akt urodzenia nie kreuje zdolności 
prawnej danej osoby fizycznej – w myśl art. 8 § 1 k.c. zdolność tę ma kaŜdy 
                                                 
dokonuje wpisu do rejestru na podstawie zgłoszenia dokonanego przez otwarty fundusz. 
Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej […]”. 

123 Artykuł 107 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst 
jedn.: Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zm.): „Wojewódzki inspektor farmaceutyczny prowa-
dzi rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych […]”. Artykuł 99: „1. Apteka 
ogólnodostępna moŜe być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadze-
nie apteki. 2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia 
zezwolenia na prowadzenie apteki naleŜy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego”. 

124 STAWECKI, Rejestry, s. 69-70. 
125 Zob. B. BLADOWSKI, Pisma sądowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2006, s. 317-321. 
126 Sentencje stosownych postanowień sądów nie zawierają bowiem wyraŜonego explicite 

nakazu dokonania stosownych wzmianek lub sporządzenia aktów stanu cywilnego. Por. BLA -
DOWSKI, Pisma, s. 303-309. 

127 Szerzej: GONDOREK, USTOWSKA, Prawo, s. 36-37. Zob. teŜ: PACHNIEWSKA [w:] CZAJ-
KOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 25; STAWECKI, Rejestry, s. 94. 
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człowiek od chwili urodzenia, a nie od chwili sporządzenia aktu jego urodze-
nia. Zarówno urodzenie, jak i zgon konkretnej osoby są zdarzeniami faktycz-
nymi, zaszłymi w rzeczywistości, niezaleŜnie od tego, czy zostały zarejestro-
wane w księgach stanu cywilnego, czy nie. Nie budzi kontrowersji – wobec 
jednoznacznego brzmienia art. 1 § 1 k.r.o. – deklaratywny charakter aktu mał-
Ŝeństwa zawartego przed kierownikiem USC. Wątpliwości wzbudza jedynie 
charakter aktu małŜeństwa, które zostało zawarte przez nupturientów w formie 
wyznaniowej, a to z uwagi na konstrukcję przepisu art. 1 § 2 k.r.o.128 
Prezentowane są odmienne poglądy: o konstytutywnym charakterze aktu mał-
Ŝeństwa129, albo deklaratywnym130, przy czym wskazywane są waŜkie argu-
menty przemawiające na rzecz kaŜdej z opcji131. 

                                                 
128 „MałŜeństwo zostaje równieŜ zawarte, gdy męŜczyzna i kobieta zawierający związek 

małŜeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego  
w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małŜeństwa podlegającego 
prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małŜeństwa. Gdy 
zostaną spełnione powyŜsze przesłanki, małŜeństwo uwaŜa się za zawarte w chwili złoŜenia 
oświadczenia woli w obecności duchownego”. 

129 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001,  
s. 53; TENśE, Nowelizacja prawa małŜeńskiego, „Państwo i Prawo” 1999, z. 1, s. 26; A. MEZ-
GLEWSKI [w:] A. M EZGLEWSKI, H. M ISZTAL, P. STANISZ, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006,  
s. 151; T. SMYCZYŃSKI, Konstytutywny charakter sporządzenia aktu małŜeństwa konkorda-
towego, „Państwo i Prawo” 2006, z. 3, s. 100-103; W. GÓRALSKI, Konstrukcja prawna mał-
Ŝeństwa zawieranego w trybie art. 1 § 2 K.r.o., [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red.  
P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, s. 109-121. 

130 A. MĄCZYŃSKI, Znaczenie prawne aktu małŜeństwa w świetle kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, [w:] Valeat aequitas. Księga pamiątkowa 
ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, red. M. Pazdan, Katowice 2000, 
s. 293-320; TENśE, Oświadczenia małŜonków jako element zawarcia małŜeństwa w formie kon-
kordatowej, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kas-
przyk, Lublin 2005, s. 79; R.A. DOMAŃSKI, Konstytutywny czy deklaratywny charakter spo-
rządzenia aktu małŜeństwa w przypadku małŜeństwa konkordatowego, „Państwo i Prawo” 
2006, z. 3, s. 86-99. 

131 W wyroku z 3 marca 2004 r. (III CK 346/02) Sąd NajwyŜszy uznał, Ŝe: „W razie 
niesporządzenia aktu małŜeństwa, mimo spełnienia pozostałych wymogów określonych w art. 
1 § 2 K.r.o., nie moŜna dochodzić ustalenia istnienia małŜeństwa konkordatowego na pod-
stawie art. 189 K.p.c. [ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)]. Rejestracja takiego małŜeństwa jest jednym z konstytu-
tywnych wymogów jego zawarcia” (OSP 2005, nr 2, poz. 23 z aprobującą glosą T. Smy-
czyńskiego; „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 9, s. 36 (wkł.); „Wokanda” 2004, nr 11, s. 7). 
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PoniewaŜ – jak to juŜ wspomniano – postępowanie w sprawie sporządze-
nia aktu stanu cywilnego wykazuje pewne analogie z innymi postępowaniami 
rejestracyjnymi, stąd teŜ wydaje się zasadne odwołanie się do wyraŜonych  
w literaturze i orzecznictwie poglądów o ich charakterze. Nieobowiązująca juŜ 
ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej132 określała działania 
związane z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej 
przez właściwy organ ewidencyjny, terminem „postępowanie ewidencyjne” 
(rozdział II). Ustawodawca przyjął klauzulę generalną stosowania k.p.a.  
w tym postępowaniu – z wyłączeniem warunkowym: „JeŜeli dalsze przepisy 
nie stanowią inaczej, w postępowaniu ewidencyjnym stosuje się przepisy Ko-
deksu postępowania administracyjnego” (art. 13). Organ ewidencyjny zobo-
wiązany był do dokonania wpisu w ewidencji „stosownie do zgłoszenia”,  
a potwierdzeniem dokonania tej czynności było wydanie zaświadczenia o wpi-
sie (art. 15), natomiast odmowa dokonania wpisu nastąpić mogła wyłącznie  
w formie decyzji. Przesłanki odmowy zostały wyszczególnione enumeratyw-
nie (art. 17). Przewidziano takŜe moŜliwość wykreślenia wpisu – w drodze 
decyzji administracyjnej (art. 19). Mimo Ŝe w uzasadnieniu do projektu usta-
wy wyraŜono pogląd, iŜ wpis do rejestru ma charakter czynności materialno-
technicznej133 i słuŜy celom ewidencyjnym, to wystąpiła na tym tle róŜnica 
poglądów w doktrynie. J. Pater twierdził, Ŝe w istocie wpis do ewidencji jest 
decyzją deklaratoryjną, a za jeden z argumentów przemawiających za tym 
poglądem wskazywał, iŜ odmowa wpisu jest dokonywana w formie decyzji134.  

W polemice z powyŜszym stanowiskiem M. Niezgódka-Medková wska-
zała, Ŝe w sytuacji wolności gospodarczej „nie moŜna posługiwać się instru-
mentem, jakim jest decyzja administracyjna, gdyŜ stanowi ona środek stoso-
wany w związku z istnieniem powszechnego zakazu, umoŜliwiaj ący jego 
uchylenie w indywidualnych przypadkach”135. Autorka wskazała, Ŝe zaświad-
czenie o dokonaniu wpisu nie ma charakteru decyzji deklaratoryjnej, a działa-
nie organu ewidencyjnego nie nosi znamion władczego rozstrzygania sprawy 
administracyjnej, bowiem nie wiąŜe się z przyznaniem uprawnienia do prowa-

                                                 
132 Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm. 
133 Zob. T. KOCOWSKI, Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyj-

nym prawie gospodarczym, Wrocław 2009, s. 237 i wskazana tam literatura. 
134 J. PATER, Postępowanie ewidencyjne w ustawie o działalności gospodarczej, „Państwo 

i Prawo” 1989, z. 7, s. 86-88. 
135 M. NIEZGÓDKA-MEDKOVÁ, W kwestii charakteru wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej, „Państwo i Prawo” 1990, z. 1, s. 112. 
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dzenia działalności gospodarczej136. Postępowanie ewidencyjne w takim uję-
ciu sprowadza się do zbadania przez organ, czy w zgłoszeniu nie występują 
braki formalne albo nie zachodzą inne przyczyny formalne (wymienione  
w art. 17 ustawy), uniemoŜliwiaj ące dokonanie wpisu. Jak zauwaŜa autorka, 
ustawodawca przyjął koncepcję korzystania z niewładczych form działania,  
„z jednoczesnym zagwarantowaniem moŜliwości sięgnięcia do decyzji w przy-
padkach spornych powstających w razie odmowy działania zgodnego z wolą 
wnioskodawcy”. Wszelkim odmownym wypowiedziom organu nadano formę 
decyzji, co zapewnia moŜliwość skorzystania z gwarancji procesowych137.  

Analogiczny pogląd zaprezentował K. Strzyczkowski i dodał, Ŝe organy 
ewidencyjne wyposaŜone są głównie w uprawnienia organizatorskie a nie 
władczo-ingerencyjne, i dlatego administracja w zakresie ewidencji działalno-
ści gospodarczej ma charakter porządkowy a nie władczy138. 

RównieŜ w ocenie M. Waligórskiego, gdy organ ewidencyjny nie ma za-
strzeŜeń do zgłoszenia, dokonuje wpisu do ewidencji i „nie istnieje potrzeba 
wszczynania formalnego postępowania administracyjnego kończącego się 
decyzją. Tryb decyzji staje się jednak absolutnie niezbędny, gdy na tle sprawy 
rodzi się spór o wpis do ewidencji, wymagający imperatywnego rozstrzygnię-
cia w drodze orzeczenia”139. Cytowany autor zauwaŜył, Ŝe przyjęte rozwiąza-
nie stwarzało trudności praktyczne, związane z weryfikacją wadliwego wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie przepisów k.p.a. „Czyn-
ności materialno-techniczne nie są bowiem aktami administracyjnymi, choć 
wywołują konkretne skutki prawne, a zatem nie posiadają ani cechy ostatecz-
ności ani prawomocności”. Stąd teŜ brak było moŜliwości zweryfikowania 
wadliwego wpisu na podstawie przepisów k.p.a., a w szczególności stwier-
dzenia wygaśnięcia wpisu jako bezprzedmiotowego w trybie art. 162 k.p.a.140 
Tego rodzaju problem nie występuje jednak na tle zagadnień uregulowanych 
w p.a.s.c. 

                                                 
136 TamŜe, s. 113. 
137 TamŜe, s. 114-115. Zob. teŜ: Z. DUNIEWSKA, Wpływ samorządu terytorialnego na roz-

wój przedsiębiorczości prywatnej. Zagadnienia administracyjnoprawne, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 2, s. 75-77. 

138 K. STRZYCZKOWSKI, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia 
prawne), Warszawa 1992, s. 104. 

139 M. WALIGÓRSKI, Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy 
prawnej reglamentacji, Poznań 1998, s. 205. 

140 TamŜe. 
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V 

Gramatyczna wykładnia obowiązującego przepisu art. 1 pkt 1 k.p.a.141 pro-
wadzi do wniosku, Ŝe kodeks stosuje się do spraw spełniających łącznie na-
stępujące przesłanki: 1) indywidualnych, 2) wymagających dla ich załatwienia 
rozstrzygnięcia, 3) takich, których rozstrzygnięcie ma formę decyzji admini-
stracyjnej. Dalsze wnioskowanie a contrario wskazuje, Ŝe poza zasięgiem 
obowiązywania k.p.a. są sprawy: 1) indywidualne, które nie są załatwiane 
przez wydanie decyzji administracyjnej, 2) indywidualne, które nie wymagają 
rozstrzygnięcia – nie załatwiane aktami administracyjnymi, 3) inne niŜ indy-
widualne (generalne), wymagające rozstrzygnięcia innego niŜ decyzja admini-
stracyjna142. Kodeks w zasadzie nie przewiduje innej formy zakończenia 
postępowania, niŜ wydanie aktu administracyjnego (decyzji lub postanowie-
nia)143. Oznacza to, Ŝe spoza zakresu przedmiotowego obowiązywania k.p.a. 
wyłączono takie postępowania, które nie kończą się wydaniem decyzji lub 
postanowienia, lecz zmierzają do dokonania czynności materialno-technicznej 
(np. dokonania wpisu do ewidencji, udzielenia Ŝądanej informacji, dokonania 
zameldowania itp.). Wyjątkiem jest tu postępowanie uproszczone, uregulo-
wane w dziale VII k.p.a., w przedmiocie wydania zaświadczenia, które rów-
nieŜ zalicza się do czynności materialno-technicznych albo do szerszej kate-
gorii – czynności faktycznych144. Wobec tego nie moŜe być zaakceptowany 

                                                 
141 Kodeks normuje postępowanie „przed organami administracji publicznej w naleŜących 

do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 
administracyjnych”. 

142 ZIEMSKI, Indywidualny akt, s. 225. 
143 Zasygnalizować jedynie w tym miejscu moŜna, iŜ w doktrynie i orzecznictwie wystę-

pują wątpliwości odnośnie do formy zakończenia postępowania administracyjnego w dwóch 
przypadkach: pozostawienia podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a.) oraz niepodjęcia postę-
powania zawieszonego fakultatywnie (art. 98 § 2 k.p.a.). W obu sytuacjach w grę wchodzą: 
decyzja administracyjna ewentualnie postanowienie (akty administracyjne) lub adnotacja na 
podaniu (czynność materialno-techniczna). Szerzej: G. ŁASZCZYCA [w:] Ł ASZCZYCA, MAR-
TYSZ, MATAN , Kodeks, t. I, s. 517-519, 683-685; B. ADAMIAK [w:] A DAMIAK , BORKOWSKI,  
Kodeks, s. 295-296, 364-365. 

144 STAHL , Czynności, s. 468-469. Niekiedy zaświadczenia są uznawane za odrębną grupę 
czynności faktycznych. W doktrynie zwrócono uwagę, Ŝe zaliczenie zaświadczenia do grupy 
czynności materialno-technicznych moŜe być źródłem nieporozumienia. „Czynnościami mate-
rialno-technicznymi określa się bowiem na ogół takie czynności faktyczne, które wywołują 
skutki prawne, tymczasem zaświadczenia bezpośrednich skutków prawnych nie wywołują.  
W związku z tym naleŜałoby je wyodrębnić jako osobną grupę czynności faktycznych” –  
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pogląd, Ŝe: „KaŜda czynność kierownika związana z aktem stanu cywilnego, 
dokonywana po jego sporządzeniu, powinna mieć formę decyzji administra-
cyjnej, i to bez względu na to, czy dokonuje się jej na wniosek zainteresowa-
nego, czy z urzędu. RównieŜ bez znaczenia jest fakt pozytywnego lub nega-
tywnego ustosunkowania się do Ŝądania zainteresowanego”145. Tego rodzaju 
wykładnia – oparta na obalonym juŜ domniemaniu powszechnego stosowania 
decyzji – jest contra legem. 

W świetle powyŜszego stwierdzić naleŜy, Ŝe postępowanie przed kierow-
nikiem USC, dotyczące np. sporządzenia aktu stanu cywilnego, naniesienia  
w akcie wzmianki dodatkowej, czy teŜ wpisania do księgi odpisu z księgi za-
ginionej lub zniszczonej, jest postępowaniem odrębnym, prowadzonym na 
podstawie p.a.s.c., do którego przepisów k.p.a. nie stosuje się146. Postępowanie 
                                                 
K. CHORĄśY, Z. KMIECIK , Wydawanie zaświadczeń – kwestie nie rozstrzygnięte w literaturze, 
„Samorząd Terytorialny” 2000, nr 6, s. 70. Przegląd stanowisk doktryny prezentuje: KŁO-
SOWSKA, Czynności faktyczne, s. 79-89. 

145 ALBINIAK , CZAJKOWSKA, Prawo, s. 14. 
146 Odnosi się to równieŜ do wzmianek i przypisków sporządzanych na podstawie orzecze-

nia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego, podlegającego  
w Polsce uznaniu ex lege (art. 73 ust. 2 p.a.s.c.). Autor nie podziela poglądu odmiennego, 
który prezentują w literaturze: E. MACIAK , H. OKULEWICZ, Uznawanie orzeczeń rozwodowych 
sądów zagranicznych w świetle kodeksu postępowania administracyjnego, „Technika i USC” 
2010, nr 3 (64), s. 21 n.; CZAJKOWSKA [w:] CZAJKOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach 
stanu cywilnego, s. 233-234. Wpisanie wzmianki dodatkowej, choćby poprzedzonej badaniem 
przesłanek uznania orzeczenia, jest czynnością materialno-techniczną – nie wydaje się w tych 
sprawach decyzji administracyjnej, stąd sprawa jest poza zakresem przedmiotowym obowią-
zywania k.p.a. „W przypadku uznania ex lege kwestia skuteczności zagranicznego orzeczenia 
jest badana przez dany organ ad hoc jako zagadnienie prejudycjalne, jeŜeli orzeczenie to moŜe 
mieć wpływ na wynik postępowania toczącego się przed danym organem. KaŜdy organ pań-
stwowy, a więc nie tylko sąd, lecz takŜe np. organ administracyjny, samodzielnie ocenia, czy 
dane orzeczenie spełnia przesłanki uznania” – K. WEITZ, Uznanie ex lege zagranicznych 
orzeczeń a prawo o aktach stanu cywilnego, [w:] Prawo rodzinne, s. 331. NaleŜy podzielić 
pogląd, Ŝe kierownik USC samodzielnie bada przesłanki uznania orzeczenia zagranicznego,  
a „w systemie uznania z mocy prawa nie ma miejsca na Ŝaden władczy akt wyraŜający oko-
liczność, Ŝe orzeczenie zagraniczne jest uznawane. Oznacza to, Ŝe kierownik urzędu stanu cy-
wilnego dokonuje jedynie oceny, czy spełnione są przesłanki uznania i w razie pozytywnego 
wyniku tej oceny dokonuje czynności, której dokonanie jest uwarunkowane skutecznością 
zagranicznego orzeczenia w Polsce […]” – tamŜe, s. 337. Nawet gdyby przyjąć, Ŝe toczy się 
postępowanie administracyjne, w którym kwestią prejudycjalną jest uznanie zagranicznego 
orzeczenia, to zarówno przepisy art. 97 § 1 pkt 4 i art. 100 § 1 k.p.a., dotyczące zawieszenia 
postępowania administracyjnego z równoczesnym wystąpieniem do sądu, nie będą miały zas-
tosowania, bowiem kierownik USC jako organ administracji publicznej nie ma ani interesu 
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administracyjne jurysdykcyjne rozpoczyna się dopiero, gdy kierownik USC 
wyda decyzję odmawiającą dokonania czynności, o którą wnioskowała osoba 
zainteresowana. Z chwilą doręczenia decyzji odmownej, zainteresowany staje 
się stroną i uzyskuje gwarancje procesowe, wynikające z k.p.a., w tym prawo 
do wniesienia odwołania. Przesłanka negatywna w postępowaniu odrębnym, 
skutkująca odmową dokonania czynności materialno-technicznej, wnioskowa-
nej przez zainteresowanego, staje się przesłanką pozytywną w postępowaniu 
administracyjnym, implikującą obowiązek wydania stronie decyzji odmownej. 

Gdyby postępowanie przed kierownikiem USC od początku miało cha-
rakter postępowania jurysdykcyjnego, uregulowanego w k.p.a., to za chwilę 
jego wszczęcia naleŜałoby uznać – zgodnie z art. 61 § 3 i § 3a k.p.a. – dzień 
doręczenia Ŝądania lub wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego 
organu. JednakŜe wskutek wyłączenia tego postępowania z zakresu przed-
miotowego k.p.a., postępowanie jurysdykcyjne wszczynane jest jedynie  
w przypadku odmowy dokonania wnioskowanej czynności, a chwilą jego 
wszczęcia jest moment doręczenia stronie decyzji odmownej. Postępowanie 
administracyjne przed organem I instancji (kierownikiem USC) będzie więc 
ograniczone do czynności autokontrolnych, a z pełni uprawnień procesowych 
strona będzie mogła skorzystać w zasadzie dopiero w postępowaniu przed 
organem odwoławczym. Z natury rzeczy wojewoda będzie miał ograniczone 
uprawnienia do uchylenia (art. 138 § 2 k.p.a.) albo utrzymania w mocy za-
skarŜonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.). W przypadku cofnięcia odwoła-
nia, postępowanie będzie umorzone (art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.). Wydanie decy-
zji kasacyjnej przez organ odwoławczy spowoduje zaktualizowanie obo-
wiązku dokonania wnioskowanych czynności materialno-technicznych przez 
kierownika USC. 

                                                 
prawnego w sprawie ustalenia, Ŝe orzeczenie zagraniczne podlega albo nie podlega uznaniu 
(art. 1148 § 1 k.p.c.), ani zdolności sądowej (art. 64 § 1 i § 11 k.p.c.) – tamŜe, s. 339-343. 
Wobec tego w przypadku, gdy na podstawie przedłoŜonych dokumentów kierownik USC uzna, 
Ŝe nie zostały spełnione przesłanki do uznania orzeczenia – stosownie do okoliczności – 
odmawia dokonania wnioskowanej czynności, wydając decyzję administracyjną na podstawie 
art. 7 ust. 4 p.a.s.c., w której uzasadnieniu podaje przyczyny odmowy uznania ex lege za-
granicznego orzeczenia albo zwraca się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małŜeństwo moŜe być 
zawarte (art. 5 k.r.o.), albo powiadamia pisemnie osobę zainteresowaną o przyczynach odmo-
wy dokonania jednej z czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 p.a.s.c. Brak podstaw prawnych 
do prowadzenia administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego w przedmiocie uznania 
zagranicznego orzeczenia przez kierownika USC, co sugerują autorki wskazanych wyŜej 
publikacji. 
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Opisane postępowanie wykazuje znaczne analogie z postępowaniem 
uproszczonym w sprawach wydawania zaświadczeń, w którym równieŜ złoŜe-
nie wniosku o wydanie zaświadczenia nie wszczyna postępowania jurysdyk-
cyjnego, a dopiero odmowa wydania zaświadczenia przenosi sprawę na grunt 
postępowania ogólnego, z tą róŜnicą, Ŝe odmowa następuje w formie zaskar-
Ŝalnego postanowienia (art. 219 k.p.a.). 

W tym kontekście komentowane orzeczenie WSA w Olsztynie nie zasłu-
guje na aprobatę. Sąd bowiem błędnie przyjął, Ŝe skoro w sprawie działał or-
gan administracji publicznej, który został wyposaŜony w kompetencję do wy-
dawania decyzji odmownych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c., to ozna-
cza, Ŝe – niejako automatycznie – kaŜda sprawa zawisła przed tym organem,  
a wynikła na tle stosowania przepisów powołanej ustawy, będzie objęta do-
mniemaniem stosowania K.p.a. Skoro sprawa wpisania do księgi stanu cywil-
nego odpisu z księgi zaginionej (art. 34 ust. 2 p.a.s.c.) winna być załatwiona  
w formie aktu stanu cywilnego (a nie decyzji – jak twierdził organ odwoław-
czy), to złoŜony do organu (kierownika USC) wniosek nie powodował 
wszczęcia administracyjnego postępowania ogólnego (jurysdykcyjnego), któ-
re kończyłoby się decyzją, a tylko w takiej sytuacji spełniłaby się hipoteza  
z art. 1 pkt 1 k.p.a., który określa przedmiotowy zakres zastosowania kodeksu.  
W rezultacie nie mogło być wydane postanowienie o przekazaniu sprawy do 
organu właściwego, o którym mowa w art. 65 § 1 k.p.a.147, gdyŜ przepis ten 
znajdował się w dziale II kodeksu, odnoszącym się do postępowania jurysdyk-
cyjnego, a brak jest podstaw prawnych do zastosowania regulacji z tego działu 
do postępowania odrębnego, toczącego się na podstawie przepisów p.a.s.c.  
W tym stanie rzeczy zasadny był wniosek skarŜącego o stwierdzenie niewaŜ-
ności zaskarŜonego postanowienia kierownika USC o przekazaniu podania 
„według właściwości” oraz utrzymującego je w mocy postanowienia woje-
wody, gdyŜ doszło do wydania postanowienia organu pierwszoinstancyjnego 
bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 in principio k.p.a.). PoniewaŜ ustawa 
p.a.s.c. nie reguluje kwestii postępowania z podaniami odnoszącymi się do 

                                                 
147 Dnia 11 kwietnia 2011 r. weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 6, poz. 18, zm. Dz. U. Nr 76, poz. 409), która nadała 
nowe brzmienie przepisowi art. 65 § 1 k.p.a. Obecnie przekazanie sprawy następuje w drodze 
zawiadomienia wraz z uzasadnieniem, które jest niezaskarŜalne w toku instancji. Zob. R. KĘ-
DZIORA, Nowe instytucje i regulacje w postępowaniu administracyjnym, „Metryka” 2011, nr 2, 
s. 135 n. 
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czynności faktycznych (materialno-technicznych) w niej uregulowanych, któ-
re – w ocenie kierownika USC – zostały wniesione z naruszeniem przepisów 
o właściwości (rozdział 2 i 8 p.a.s.c.), stąd w tej sytuacji organ winien za-
stosować przepis art. 7 ust. 4 p.a.s.c. i wydać decyzję o odmowie wpisania do 
księgi stanu cywilnego odpisu z księgi zaginionej z powodu braku właści-
wości miejscowej (choć w analizowanej sprawie de facto właściwość taką 
posiadał, lecz sobie tego nie uświadamiał). 

Omawiane orzeczenie wydane zostało z powołaniem na przepis art. 145  
§ 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi148, zgodnie z którym sąd uwzględniając skar-
gę, uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeŜeli stwierdzi 
inne naruszenie przepisów postępowania, jeŜeli mogło ono mieć istotny 
wpływ na wynik sprawy. Zdaniem A. Kabata: „Określenie «inne naruszenie 
przepisów postępowania», uŜyte w art. 145 § 1 pkt 1 lit. c, nie obejmuje tych 
naruszeń prawa procesowego, które dają podstawę do wznowienia postępowa-
nia […] a takŜe naruszenia przepisów postępowania będących podstawą 
stwierdzenia niewaŜności” 149. PoniewaŜ postanowienie kierownika USC – jak 
to juŜ wykazano – zostało wydane bez podstawy prawnej, prawidłowe orze-
czenie sądu winno być oparte na przepisie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., i w sen-
tencji stwierdzać niewaŜność obu zaskarŜonych postanowień. 

VI 

Na zakończenie naleŜy odnieść się do kwestii proceduralnej, poruszonej  
w komentowanym wyroku, a dotyczącej oznaczenia strony w decyzji admini-
stracyjnej.  

W praktyce administracyjnej powszechnie przyjęło się oznaczanie stron  
w tzw. rozdzielniku na końcu decyzji, a nadto w przypadku postępowań 
wszczętych na wniosek, albo gdy decyzja wydawana jest w związku z wnie-
sieniem odwołania, wskazuje się wnioskodawcę (odwołującego się) w osno-
wie decyzji. Rozdzielnik poprzedzany jest najczęściej nagłówkiem „Otrzy-
mują”, niekiedy uzupełnianym o kolejną część „Do wiadomości”. Wykaz koń-
czy zwykle skrót „a/a”. Wśród podmiotów wymienionych w rozdzielniku, 
znajdują się nierzadko oprócz podmiotów posiadających w danym postępowa-

                                                 
148 Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej cyt.: p.p.s.a.). 
149 A. KABAT [w:] B. DAUTER, B. GRUSZCZYŃSKI, A. KABAT , M. NIEZGÓDKA-MEDEK, Pra-

wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 415. 
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niu niewątpliwy interes prawny (tj. stron w rozumieniu art. 28 k.p.a.), równieŜ 
organy administracji publicznej (niŜszej instancji albo współdziałające),  
a nawet komórki organizacyjne aparatu pomocniczego organów (wydziały, 
oddziały, biura itp.).  

W piśmiennictwie zwraca się uwagę na zróŜnicowane konsekwencje wa-
dliwego oznaczenia strony. Brak oznaczenia strony w dokumencie skutkuje 
konicznością uznania go za tzw. nieakt, bowiem rozstrzygnięcie w nim za-
warte nie ma cech indywidualizujących adresata150. Natomiast skierowanie 
decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie, powoduje z mocy prawa nie-
waŜność decyzji (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.). Inne nieistotne wady oznaczenia 
strony zwykle mogą być rektyfikowane (art. 113 k.p.a.). 

W judykaturze zarysowały się odmienne linie orzecznicze. W pierwszej – 
liberalnej w zakresie oznaczenia stron decyzji – sądy uznają, iŜ wyliczenie 
danego podmiotu w rozdzielniku jest wystarczające do uznania go za stronę,  
a gdy umieszczone są tam równieŜ „zainteresowane” organy administracyjne, 
nie stanowi to istotnego naruszenia prawa151. Z tą linią zdaje się korespondo-
wać pogląd, Ŝe „w sytuacji, gdy stroną postępowania jest jeden podmiot, 
oznaczenie go jako adresata decyzji wyłącznie w rozdzielniku decyzji, nie 
stanowi istotnego naruszenia art. 107 k.p.a.”152 Z kolei w drugiej – zachowaw-
czej linii orzeczniczej – przyjmuje się, iŜ określenie stron winno się znajdo-
wać w osnowie decyzji, a nie „jako dopisek umieszczony po pouczeniach  
o środkach zaskarŜenia”, szczególnie gdy nakładane są na stronę obowiązki153. 
W tej linii mieści się równieŜ następujący pogląd:  

 
Nie moŜna domniemywać strony, skoro istotą decyzji administracyjnej – aktu władczego 
indywidualnego jest oznaczenie strony, do której ta decyzja została skierowana. Brak 
oznaczenia strony pozbawia decyzję jej istoty (art. 107 § 1 k.p.a.). Wskazanie w decyzji 

                                                 
150 Por. Cz. MARTYSZ [w:] G. ŁASZCZYCA, CZ. MARTYSZ, A. MATAN , Postępowanie admi-

nistracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 662; W. DAWIDOWICZ, Zarys procesu administracyj-
nego, Warszawa 1989, s. 53; P. BRZOZOWSKI, Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z dnia  
22 września 2010, IV SA/Po 304/10, LEX/el. nr 132050 (2011). 

151 Tak m.in. w wyrokach: WSA w Łodzi z 9 czerwca 2009 r., II SA/Łd 292/09, LEX  
nr 562402; NSA z 15 stycznia 2010 r., II OSK 32/09, Legalis. 

152 Wyrok NSA z 18 czerwca 2008 r., II OSK 674/07, LEX nr 467518. Por. teŜ wyrok 
NSA z 3 grudnia 2008 r., II GSK 549/08, LEX nr 543229. 

153 Tak m.in. w wyrokach WSA w Poznaniu z 13 maja 2009 r., II SA/Po 1021/08, LEX  
nr 547422; z 22 grudnia 2009 r., II SA/Po 512/09, LEX nr 551019 oraz w wyrokach NSA:  
z 28 grudnia 2007 r., I OSK 1846/06, CBOSA; z 7 lutego 2008 r., I OSK 44/07, LEX  
nr 443693; z 6 maja 2008 r., II GSK 64/08, LEX nr 467116.  
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na wnioskodawcę, którego wniosek rozpatrzono, bez odniesienia się w rozstrzygnięciu, Ŝe 
w stosunku do tego wnioskodawcy wydano rozstrzygnięcie, nie konwaliduje braku ozna-
czenia strony w decyzji, to samo dotyczy wskazania osoby, której doręczono decyzję  
(w części informacyjnej decyzji – „otrzymuje”)154. 

 
Wydaje się, Ŝe przyjęta powszechnie przez organy administracyjne prak-

tyka oznaczania stron w rozdzielniku, umieszczonym na końcu decyzji, bez 
wyraźnego wskazywania, iŜ są to strony, nie jest prawidłowa. Oznaczenie 
stron nie moŜe być dorozumiane. Rozdzielnik moŜe spełniać jedynie rolę po-
mocniczą i informacyjną, zaś wskazanie stron postępowania powinno być 
elementem osnowy decyzji („[…] po rozpatrzeniu […] z udziałem stron (tu 
ich wyliczenie) …”)155. Sugeruje to konstrukcja przepisu art. 107 k.p.a., gdzie 
przewidziane składniki (elementy) decyzji nie są wyliczone w sposób przy-
padkowy. Inną moŜliwością jest wyraźne wskazanie w rozdzielniku poszcze-
gólnych grup adresatów (stron, podmiotów na prawach strony, organów itd.) 
tak, jak to sugerowano we wzorach pism i formularzy do k.p.a., opublikowa-
nych w pierwszym komentarzu do kodeksu, opracowanym przez jego współ-
autorów – E. Iserzona i J. Starościaka156. Ma to znaczenie porządkowe, gdyŜ 
stronom doręcza się decyzje, a innym podmiotom – odpisy decyzji. Na grun-
cie postępowania administracyjnego – inaczej niŜ w procesie sądowym157 – 
stronom doręcza się orzeczenie kaŜdorazowo zaopatrzone w podpis osoby 
(osób) upowaŜnionej do wydania decyzji z podaniem imienia i nazwiska oraz 
zajmowanego stanowiska słuŜbowego. 

W tym kontekście stanowisko zaprezentowane w komentowanym wyroku 
WSA w Olsztynie uznać naleŜy za nazbyt liberalne. 

Trafna jest uwaga zawarta w komentowanym orzeczeniu odnośnie do cha-
rakteru norm prawnych, zawartych w p.a.s.c. Przepisy tej ustawy nie mają 
charakteru prawnomaterialnego, lecz bardziej procesowy, czy – jak to okre-
ślono w literaturze – „prawnoformalny (organizacyjno-techniczny)”, bowiem 

                                                 
154 Wyrok NSA z 20 marca 2007 r., II GSK 335/06, LEX nr 321269. Por. teŜ wyrok WSA 

w Warszawie z 20 kwietnia 2011 r., IV SA/Wa 329/11, CBOSA (nieprawomocny). 
155 Por. wyrok WSA w Warszawie z 3 czerwca 2009 r., VII SA/Wa 516/09, LEX  

nr 562775. 
156 ISERZON, STAROŚCIAK , Kodeks, Warszawa 1961, 1964, 1965 i 1970. 
157 Por. np. art. 128 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.); art. 140 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.); art. 75 p.p.s.a. 
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odnoszą się głównie do procedury, a nie określają skutków prawnych zdarzeń 
podlegających rejestracji158. 

VII 

Na kanwie omówionego orzeczenia WSA w Olsztynie moŜna pokusić się 
o sformułowanie pewnych postulatów de lega ferenda. Wydaje się, Ŝe istnieje 
potrzeba rozszerzenia zakresu przedmiotowego k.p.a. na inne formy działania 
administracji publicznej, niŜ wskazane w art. 1 Kodeksu. W szczególności cho-
dzi tu o czynności faktyczne, do których obecnie nie stosuje się przepisów  
o doręczeniach, wezwaniach, terminach, protokołach, dowodach, rozprawie ad-
ministracyjnej i o zawieszeniu postępowania. Po rozszerzeniu w 1995 r. kogni-
cji sądownictwa administracyjnego159 powstał pewien dysonans pomiędzy za-
kresem obowiązywania części jurysdykcyjnej k.p.a. a sferą kontroli sądowej. 
Zwracał na ten fakt uwagę kilkakrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Do sfery 
działań faktycznych de lege lata nie mają zastosowania takŜe fundamentalne 
zasady postępowania zawarte w przepisach ogólnych k.p.a. (art. 6-16)160. 

W tym kontekście zasadne wydaje się wnikliwe rozwaŜenie moŜliwości 
przyjęcia projektu ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego. W uza-
sadnieniu projektu wskazano, Ŝe proponowane zasady załatwiania spraw mają 
dwa zakresy stosowania: „w pierwszej kolejności jako posiłkowe, wypełnia-
jące luki w systemie gwarancji odrębnej regulacji prawnej; jako podstawowe 
w sprawach, w których nie ma ich w istniejących unormowaniach. W obydwu 
przypadkach realizowany jest jeden cel, jakim jest ujednolicenie standardu 
gwarancji ochrony interesu jednostki i racji interesu publicznego”161. Niewąt-
pliwie w obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z niedostatkiem regu-
lacji procedury w sprawach kończących się czynnościami materialno-tech-
nicznymi, a automatyczne włączanie stosowania k.p.a. w tych sprawach zwyk-
le nie ma oparcia w prawie pozytywnym. 

                                                 
158 GONDOREK, USTOWSKA, Prawo, s. 13-14. 
159 Syntetycznie załoŜenia tej noweli przedstawił J. ŚWIĄTKIEWICZ, Naczelny Sąd Admini-

stracyjny, s. 22-34. 
160 ŚWIĄTKIEWICZ, Prawne formy, s. 398-399; TENśE, Europejski Kodeks Dobrej Admini-

stracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administra-
cyjnych), Warszawa 2005, s. 8-9. 

161 Uzasadnienie projektu ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego, s. 15 (druk 
sejmowy nr VI/3942). 
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W zakresie działań kierownika USC, wynikającym z p.a.s.c., wydaje się 
niezbędna nowelizacja tej ustawy i dookreślenie, jakie przepisy proceduralne 
znajdują zastosowanie w sprawach, które nie kończą się wydaniem aktu admi-
nistracyjnego (decyzji lub postanowienia). W obecnym stanie prawnym pro-
cedura uregulowana jest fragmentarycznie, co ani nie ułatwia pracy kierowni-
kom USC, ani nie pomaga interesantom. 

NaleŜy wyrazić nadzieję, Ŝe komentowane orzeczenie spowoduje zmianę 
poglądów doktryny, organów nadzoru, a przede wszystkim samych kierowni-
ków USC w odniesieniu do wykładni przepisów art. 34 p.a.s.c., oraz zapo-
czątkuje szerszą refleksję nad zakresem stosowania przepisów k.p.a. w pracy 
urzędów stanu cywilnego. 

 
Słowa kluczowe: wpisanie do księgi stanu cywilnego odpisu aktu z księgi zaginionej lub 

zniszczonej, odtworzenie aktu stanu cywilnego, właściwość miejscowa organu, forma 
prawna działania organu, przekazanie według właściwości, zakres przedmiotowy k.p.a., 
organ administracji publicznej, sprawa administracyjna, oznaczenie stron decyzji. 
 
 
 

 
 

The scope of regulations of Code of Administrative Procedure  
used in civil status registration cases. 

Remarks on the ruling of Provincial Administrative Court in Olsztyn  
(II SA/01 415/10) 

Summary 

The presented study discusses local competence and legal forms of procedure followed by 
registrars while updating the vital records with an office copy obtained from a now lost regis-
ter. The article also analyses the regulations concerning the registration of civil status and 
administrative procedure in terms of their evolution. 

Reconstruction of a civil status certificate (Art. 34 § 1, Law on Vital Records) is demon-
strated to be a separate institution from that of entering an office copy obtained from a once 
existing register (Art. 34 § 2, Law on Vital Records), both previously regarded as equal. The 
Author endorses the view expressed by the Court in Olsztyn that the act of entering an office 
copy obtained from a once existing register is performed as a deed of civil status whereas the 
local competence of the registrar is defined by the venue of the event recorded in the certificate 
the copy of which is being submitted, not the domicile of the applicant. 
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The article also analyses the scope of Code of Administrative Procedure involved in cases 
resolved by registrars. The Author expresses a view (different from the one presented in the 
commented ruling) that the procedure performed before a registrar which concerns material 
and technical actions such as creating a civil status certificate, making an amendment or en-
tering a copy from a now lost or destroyed register is a separate procedure, conducted on the 
basis of Law on Vital Records, not Code of Administrative Procedure. Administrative pro-
ceedings commence only when the registrar issues a decision refusing to perform a deed de-
manded by the applicant. The question of proper marking of pages in official decisions and 
rulings is highlighted.  

Amendments are therefore necessary as they would better specify the procedure of dealing 
with applications in the form of material and technical acts in general, and cases under the 
competence of a given registrar in particular. 

 
Key words: entry of an office copy into Vital Records obtained from a lost or destroyed civil 

register, reconstruction of civil status certificate, local competence of an authority, legal 
form of procedure, referral by competence, objective scope of Code of Administrative Pro-
cedure, public administration authority, administrative case, marking of pages of a ruling/ 
decision. 

 

Translated by Tomasz Pałkowski 
 
 
 
 
 

Die Reichweite der Anwendung  
der Bestimmungen der Verwaltungsprozessordnung 

in die standesamtliche Registrierung betreffenden Sachen. 
Ein Kommentar zum Urteil des Woiwodschafts-Verwaltungsgerichts in Olsztyn  

(II SA/01 415/10) 

Zusammenfassung 

Die Arbeit betrifft die Problematik der örtlichen Zuständigkeit sowie der Rechtsformen 
des standesamtlichen Tätigkeit in Situationen der Eintragung einer Abschrift aus einem ver-
lorengegangenen Buch in das Personenstandregister. Analysiert werden auch die Bestimmun-
gen hinsichtlich der standesamtlichen Registrierung und der Verwaltungsprozedur unter 
Berücksichtigung ihrer Evolution.  

Verwiesen wird auf die gesonderten Institutionen der Rekonstruktion einer Personenstand-
surkunde (Art. 34 Abs. 1 Personenstandsgesetz) sowie der Eintragung einer Abschrift aus 
einem verlorengegangenen Buch in das Personenstandsregister (Art. 34 Abs. 2 Personen-
standsgesetz), die bisher identisch waren. Der Autor billigt die vom Woiwodschafts-Verwal-
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tungsgericht in Olsztyn zum Ausdruck gebrachte Ansicht, dass die Tätigkeit der Eintragung 
einer Abschrift aus einem verlorengegangen Buch in das Personenstandsregister in Form einer 
Personenstandsurkunde vollzogen wird und dass die örtliche Zuständigkeit des leitenden Stan-
desbeamten durch den Ort des in der Urkunde, deren Abschrift vorgelegt wird, registrierten 
Geschehens bestimmt ist, nicht aber durch den Wohnort des Antragstellers. 

Außerdem wurde noch die Reichweite der Anwendung der Verwaltungsprozessordnung in 
den vom leitenden Standesbeamten erledigten Sachen analysiert. Der Autor ist der Ansicht (im 
Gegensatz zu der, die im kommentierten Urteil präsentiert wurde), dass ein Verfahren vor dem 
leitenden Standesbeamten, welches solche materiell-technischen Tätigkeiten wie die Anferti-
gung einer Personenstandsurkunde, die Eintragung einer Zusatzbemerkung in die Urkunde oder 
auch die Eintragung einer Abschrift aus einem verlorengegangenen oder vernichteten Buch ins 
Personenstandsregister betrifft, ein gesondertes Verfahren darstellt, das auf der Grundlage des 
Personenstandsgesetzes durchgeführt wird und auf das die Bestimmungen der Verwaltungspro-
zessordnung nicht angewendet werden. Das jurisdiktive Verwaltungsverfahren beginnt erst 
dann, wenn der Leiter die Entscheidung trifft, die Durchführung einer von der interessierten 
Person beantragten Tätigkeit zu verweigern. Verwiesen wird auf die Frage der richtigen Bes-
timmung der Seiten in den von den Organen gefällten Entscheidungen und Beschlüssen. 

Der Autor postuliert eine solche Novellierung der Bestimmungen, die zu einer genaueren 
Regelung der Prozedur der Erledigung der Angelegenheiten in Form materiell-technischer 
Tätigkeiten im allgemeinen und der in den Kompetenzbereich des leitenden Standesbeamten 
fallenden Angelegenheiten im besonderen führt. 

 
Schlüsselwörter: Eintragung der Abschrift eines Dokuments aus einem verlorengegangenen 

oder vernichteten Buch in das Personenstandsregister, Rekonstruktion einer Personen-
standsurkunde, örtliche Zuständigkeit des Organs, Rechtsform der Tätigkeit des Organs, 
Überweisung nach der Zuständigkeit, gegenständliche Reichweite der Verwaltungspro-
zessordnung, Organ der öffentlichen Verwaltung, Verwaltungsangelegenheit; Bestimmung 
der Seiten der Entscheidung. 

 
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 
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Сфера застосування положень кодексу адміністративного судочинства  
з питань реєстрації цивільного стану.  

Коментар до вироку Воєводського адміністративного суду в Ольштині  
(II SA/01 415/10) 

Pезюме  

У статті розглядається питання територіальної і юридичної компетентності та прво-
вих форм діяльності керівника відділу реєстрації актів цивільного стану в ситуації вне-
сення до книги реєстрації цивільного стану дублікату з книги, яка зникла. Проведено та-
кож аналіз положень щодо реєстрації цивільного стану та адміністративної процедури  
з урахуванням їхньої еволюції.  

Вказано на своєрідність установ відтворення актів цивільного стану (ст. 34 абз. 1 
Закону про акти цивільного стану), а також запису в книзі цивільного стану дублікату із 
книги, щоб була загублена (ст. 34 абз. 2 Закону про акти цивільного стану), які раніше 
вважалися тотожними. Схвалено думку, висловлену Воєводським адміністративним су-
дом в Ольштині, що дія внесення до книги цивільного стану дублікату із загубленої  
книги здійснюється у вигляді акту цивільного стану, натомість територіальна компетент-
ність керівника відділу реєстрації актів цивільного стану визначає місце події, зареєстро-
ваної в акті, дублікат якого додається, а не місце проживання заявника. 

Проаналізовано також сферу застосування Кодексу адміністративного судочинства  
у справах, що вирішуються керівником відділу реєстрації актів цивільного стану. Вис-
ловлено думку (відмінну від представленої в обговорюваному вироку), що розгляд перед 
керівником відділу реєстрації актів цивільного стану щодо матеріально-технічних дій, 
таких як оформлення акту цивільного стану, внесення до акту додаткової інформації чи 
також внесення до книги дублікату із загубленої чи знищеної книги, є окремим провад-
женням, проведеним на основі Закону про акти цивільного стану, до якого положення 
кодексу адміністративного судочинства не застосовуються. Розгляд адміністративної 
юрисдикції розпочинається щойно тоді, коли керівник видає рішення про відмову ви-
конати дію, про яку клопоталася зацікавлена особа. Звернено увагу на питання належ-
ного визначення сторін у рішеннях та постановах, що видаються органами. 

Внесено пропозицію про зміну положень, спрямованих на більш детальне регулю-
вання процедури вирішення справ у вигляді матеріально-технічних дій загалом, а зокре-
ма справ, що належать до компетенції керівника відділу реєстрації актів цивільного 
стану. 

 
Ключові слова: внесення до книги цивільного стану дублікату із загубленої або знище-

ної книги, відновлення акту цивільного стану, територіальна компетентність органу, 
правова форма дії органу, передача відповідно до компетентності, предметний обсяг 
адміністративно-процесуального кодексу, орган державного управління, адміністра-
тивна справа, означення сторін рішення. 

З польськой переклала Надія Гергало 



Katarzyna Michalik  

Pochodzenie oraz rejestracja dziecka  
w systemie prawnym Anglii i Walii 

I. Ogólna charakterystyka 
systemu prawa angielskiego 

System prawa angielskiego znacząco róŜni się od systemu prawnego pa-
nującego w Polsce. Odbywając obecnie staŜ w brytyjskiej kancelarii w dziale 
prawa rodzinnego, mam moŜliwość dokładnego poznania panujących tu zasad 
prawa oraz praktyki stosowanej przez brytyjskich prawników. Królestwo 
Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej składa się z czterech państw (Anglia 
i Walia, Szkocja oraz Północna Irlandia), w których obowiązują trzy róŜne 
systemy prawne i kaŜdy z nich posiada własny system sądownictwa oraz róŜne 
profesje prawnicze1.  

Charakterystyczną cechą ustroju Anglii i Walii jest to, Ŝe nie mają one 
formalnej, czyli spisanej konstytucji. Składa się ona natomiast z czterech ele-
mentów: prawa stanowionego (statute law), czyli aktów parlamentu, trakta-
tów, a takŜe prawa Unii Europejskiej; prawa zwyczajowego (common law); 
konwencji (convenctions) oraz dzieł prawniczych (works of authority), które 
spisane są przez konstytucjonalistów w formie komentarzy do istotnych as-
pektów konstytucyjnych2. Wśród autorów komentarzy wymienić naleŜy tak 
znakomitych autorów, jak Erskine May czy Walter Bagehot. W większości 
komentarze napisane pod koniec XIX wieku oraz na początku wieku XX obo-
wiązują po dzień dzisiejszy.  

                                                 
MGR KATARZYNA M ICHALIK  – ITCI Sp. z o.o. w Warszawie  
1 Więcej na www.ilex.org.uk/about_legal_executives/the_uk_legal_system.aspx 
2 Więcej na www.llmstudy.com/editorial/uk_legal_system/  
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Pośród wymienionych elementów konstytucji, najwaŜniejszą rolę odgrywa 
prawo stanowione. Pomimo iŜ zgodnie z prawem to królowa stoi na czele pań-
stwa, w praktyce to jednak parlament jest najwyŜszym organem legislacyjnym 
w Wielkiej Brytanii. Warto zwrócić uwagę, Ŝe na prawo stanowione przez 
parlament składają się zasady prawne, które wynikają z wyroków sądowych 
interpretujących prawo. Orzecznictwo sądowe stanowi zaś prawo zwyczajowe, 
które powszechnie znane jest pod nazwą common law. KaŜda z jurysdykcji 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ma swoje własne prawo 
zwyczajowe i zbiór orzecznictwa. Prawo zwyczajowe moŜe być zmienione 
przez zmianę przepisów prawa, ale samo w sobie nie moŜe ani uniewaŜnić, ani 
zmienić prawa stanowionego. Pozostałe z wymienionych elementów, pomimo 
iŜ nie wynikają z ustaw, mają moc wiąŜącą.  

W prawie angielskim istnieje podział na dwie kategorie: prawo cywilne 
oraz karne. Prawo karne reguluje zachowania ludzi, określane jako naganne 
oraz takie, za które wymierzane są kary. Prawo cywilne zajmuje się przede 
wszystkim sporami pomiędzy osobami prywatnymi i osobami prawnymi. 
Wielka Brytania ma bardzo rozbudowaną sieć sądownictwa. W postępowaniu 
cywilnym, w I instancji moŜemy wyróŜnić sądy rejonowe (County Courts), 
które rozpatrują sprawy mniejszej wagi, oraz Sąd NajwyŜszy (High Court) dla 
spraw wagi większej. Sąd NajwyŜszy podzielony jest na trzy wydziały: Sąd 
Królowej (Queens Bench), Sąd Rodzinny (Family) oraz Sąd Lorda Kanclerza 
(Chancery). Drugą instancją w sprawach cywilnych jest sąd apelacyjny – 
wydział cywilny. Apelacja dla spraw rozstrzyganych przez sądy rejonowe 
przysługuje do Sądu NajwyŜszego. W sprawach karnych najniŜszym sądem 
jest Sąd Pokoju (Magistrates Court), do którego wpływają sprawy o wykro-
czenia. Zdecydowanie powaŜniejsze sprawy kierowane są do Sądu Koronnego 
(Crown Court), w którym rozpatrywane są one przez sędziego oraz ławę przy-
sięgłych. Sąd Koronny jest równieŜ sądem apelacyjnym dla spraw rozstrzy-
ganych w Sądzie Pokoju w aspekcie faktycznym. Sprawy, których podstawą 
do apelacji są natomiast kwestie prawne, kierowane są do wydziału Sądu 
Królowej w Sądzie NajwyŜszym. Apelacje dotyczące sentencji wyroku oraz 
podstaw skazania wnoszone są do wydziału karnego sądu apelacyjnego3. 

W systemie angielskim mamy wyraźny podział na profesje prawnicze, 
który jest zdecydowanie lepiej zarysowany, niŜ ma to miejsce w systemie 
polskim. WyróŜnić tutaj moŜemy radcę prawnego (solicitor) oraz adwokata 
(barrister). Główną rolą solicitora jest udzielanie porady prawnej oraz pomo-
                                                 

3 Więcej na www.search4solicitors.com/article.php?ArticleID=35  
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cy w kaŜdej dziedzinie prawa. Radcowie prawni zajmują się wszelkimi aspek-
tami pomocy prawnej, od korespondencji pomiędzy klientami i sądem, przez 
analizowanie orzecznictwa, po porady prawne. Radca prawny przygotowuje 
równieŜ dokumenty dla adwokata, który zajmuje się głównie występowaniem 
przed sądem. Solicitors zatrudniani są w kancelariach prawnych, których struk-
tura zbliŜona jest do polskiej spółki cywilnej, tak pod względem wynagro-
dzenia, jak i zbiorowej odpowiedzialności zawodowej w stosunku do klienta. 

Adwokaci natomiast, w odróŜnieniu od radców prawnych, prowadzą włas-
ną działalność zawodową. Nie wolno im zakładać spółek cywilnych i osobiś-
cie odpowiadają za udzielone usługi prawne. Warto podkreślić, Ŝe klientem 
angielskiego adwokata nie jest osoba mająca interes prawny, lecz jest nim rad-
ca prawny zlecający daną sprawę. Klient nie ma bezpośredniej styczności  
z adwokatem. Kontakt następuje za pośrednictwem i tylko w obecności radcy 
prawnego. Barristers występują przed sądami karnymi, cywilnymi, a takŜe 
sądami specjalnymi oraz przed sądami wyŜszych instancji. Adwokaci opraco-
wują równieŜ specjalistyczne opinie i przygotowują kompleksowe dokumenty 
prawne4. 

II. Ustawy regulujące problematykę  
pochodzenia dziecka 

Pochodzenie dziecka, a więc stwierdzenie, Ŝe pochodzi ono od rodziców, 
czyli zostało poczęte przez konkretną kobietę i męŜczyznę, jest w prawie 
angielskim bardzo zawiłym zagadnieniem. Reguluje je głównie ustawa o za-
płodnieniu i embriologii z 2008 r. (Human Fertilisation and Embryology Act, 
2008). W ustawie tej znajduje się definicja matki oraz ojca, a ponadto przepisy 
dotyczące zarejestrowanych związków homoseksualnych i problemu rodziciel-
stwa pomiędzy partnerami tych związków. Ustawę tę naleŜy interpretować  
w związku z ustawą o dzieciach z 1989 r. (Children Act, 1989), w której ure-
gulowane zostały kwestie praw rodzicielskich, między innymi: definicja praw 
rodzicielskich a takŜe sposób ich nabycia przez ojca, który w momencie uro-
dzenia się dziecka nie był męŜem matki dziecka. Podstawy do ubiegania się  
o przyznanie ojcostwa znajdują się w ustawie o prawie rodzinnym z roku 1986 
(Family Law Act, 1986), w art. 55A. Rejestrację urodzeń i przepisy dotyczące 

                                                 
4 Więcej na http://www.angielskiprawnik.pl/asp.html  
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samego aktu urodzenia, określa zaś ustawa o rejestrze urodzeń oraz zgonów  
z 1953 r. (Births and Deaths Registration Act, 1953).  

III. Rejestracja urodzeń, akt urodzenia, 
zmiana aktu urodzenia 

Ewidencja ludności, czyli rejestr urodzeń, zgonów oraz ślubów została 
wprowadzona w Anglii i Walii w 1837 r. i od tego czasu wykorzystywana jest 
w róŜnych celach. Uznawana jest między innymi przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych za podstawę systemu prawnego do przyznania praw i przy-
wilejów jednostkom. Dane udostępnione w rejestrach wykorzystywane są jako 
źródło danych przy tworzeniu statystyk urodzeń, śmierci, małŜeństw a takŜe 
rozwodów i martwych urodzeń na świecie. Statystki zgonów są jednym z naj-
waŜniejszych źródeł informacji na temat zdrowia ludności. W większości 
państw są traktowane równieŜ jako wiarygodne dane na temat zachorowań  
i najczęstszej przyczyny śmierci w populacji danego państwa5. 

Ustawa o rejestrze urodzeń oraz zgonu z 1953 r. w pierwszej części re-
guluje problematykę rejestracji urodzeń, w drugiej zaś zawiera przepisy doty-
czące rejestracji zgonów. Ustawa nakazuje, aby kaŜde dziecko urodzone na te-
renie Anglii i Walii zostało zarejestrowane w odpowiednim do miejsca uro-
dzenia okręgu. Dotyczy to równieŜ sytuacji, w której dziecko urodziło się 
martwe. Wskazuje takŜe, Ŝe rejestracja dziecka urodzonego w Anglii lub Walii 
powinna nastąpić w ciągu 42 dni od dnia urodzenia. W przypadku niemoŜli-
wości rejestracji w okręgu miejsca urodzenia, naleŜy zarejestrować dziecko  
w odpowiednim urzędzie innego okręgu, z zachowaniem wymaganego okresu 
42 dni. Jeśli dziecko urodziło się na terenie Anglii lub w Walii, musi być od-
powiednio zarejestrowane w Anglii lub w Walii. Urodzenie w Anglii moŜe 
być zarejestrowane jedynie w języku angielskim, natomiast w przypadku re-
jestracji w Walii, moŜna tego dokonać zarówno w języku angielskim, jak  
i walijskim. Rejestracja w języku walijskim wymaga, aby dane do rejestracji 
zostały w nim podane, a urzędnik stanu cywilnego był w stanie je zrozumieć  
i zapisać.  

Jeśli rodzice w trakcie poczęcia bądź urodzenia się dziecka byli w związku 
małŜeńskim, kaŜde z nich, zarówno ojciec, jak i matka mogą zarejestrować 
dziecko osobiście. W sytuacji gdy rodzice dziecka nie zawarli związku mał-
                                                 

5 Office for National Statistics; ONS policy on protecting confidentaility within birth and 
death statistics; revised 2010. 
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Ŝeńskiego, to aby dane obojga rodziców znalazły się w akcie urodzenia dziec-
ka, muszą oni wspólnie udać się do urzędu stanu cywilnego i podpisać akt 
urodzenia. Artykuł 1 ustawy określa ponadto sytuację, w której jedno z rodzi-
ców nie jest w stanie podpisać aktu urodzenia w urzędzie. W przypadku jej 
wystąpienia, rodzice muszą wspólnie wypełnić zgłoszenie określające rodzi-
ców, które następnie osoba rejestrująca dziecko przedstawia w urzędzie.  
W przypadku, gdy rodzice zawarli między sobą waŜne porozumienie w spra-
wie opieki nad dzieckiem lub gdy jedno z rodziców posiada decyzję sądu w tej 
sprawie, powinni oni przedstawić wyŜej wymienione dokumenty w urzędzie 
stanu cywilnego w momencie rejestracji. Punkt drugi artykułu pierwszego 
ustawy wymienia jeszcze inne osoby, które mogą zarejestrować dziecko  
w przypadku, gdy ani matka, ani ojciec dziecka nie są w stanie tego dokonać. 
Są to: właściciel domu, w którym zgodnie z wiedzą właściciela dziecko zo-
stało urodzone, jakakolwiek osoba obecna podczas porodu oraz jakakolwiek 
inna osoba, która jest za dziecko odpowiedzialna. Istnieje takŜe moŜliwość re-
jestracji dziecka w placówce szpitala, w której dziecko się urodziło. 

Wartą wyjaśnienia kwestią jest rejestracja dziecka, które zostało poczęte 
poprzez sztuczne zapłodnienie lub „za pomocą” matki zastępczej. Zgodnie  
z ustawą o zapłodnieniu i embriologii z 2008 r., art. 33 – matką dziecka jest 
kobieta, która urodziła dziecko, czyli równieŜ matka zastępcza. Definicja ojca 
dziecka wywodzi się z prawa zwyczajowego (common law) i stanowi, Ŝe 
ojcem dziecka jest mąŜ kobiety, która zaszła w ciąŜę, nawet jeśli ciąŜa jest 
wynikiem sztucznego zapłodnienia6.  

W sytuacji, gdy małŜeństwo korzysta z instytucji matki zastępczej i zaw-
rze „umowę surogacyjną”, moŜe następnie wystąpić do sądu z wnioskiem  
o ustalenie władzy rodzicielskiej. Orzeczenie sądu pozwoli im zmienić akt 
urodzenia w taki sposób, Ŝe będą oni wpisani, jako naturalni rodzice dziecka. 
Wnioskodawcami w omawianym postępowaniu mogą być: mąŜ z Ŝoną, part-
nerzy w związku cywilnym, a takŜe osoby, które Ŝyją i mieszkają wspólnie 
tworząc rodzinę i nie istnieją pomiędzy nim Ŝadne przeszkody do zawarcia 
związku małŜeńskiego w późniejszym czasie. Dodatkową przesłanką dotyczą-
cą wnioskodawców jest osiągnięcie przez nich 18 roku Ŝycia. Aplikować  
o przyznanie władzy rodzicielskiej moŜna w terminie sześciu miesięcy od dnia 
urodzenia się dziecka. W momencie składania wniosku, miejsce zamieszkania 
dziecka musi być przy wnioskodawcach, a ponadto jedno lub oboje z wnios-
kodawców muszą mieć miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, na Wys-
                                                 

6 The Family Court Practice 2010, red. Rt Hon Lord Justice Wilson, Family Law, s. 1159. 
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pach Normandzkich lub na Wyspie Man. Istotnym wymogiem jest, iŜ „umowa 
surogacyjna” nie moŜe wiązać się z Ŝadnymi korzyściami materialnymi dla 
którejkolwiek ze stron umowy. Sąd w trakcie postępowania sprawdza równieŜ, 
czy matka surogacyjna jest w pełni świadoma warunków umowy oraz skutków 
wydania przez sąd orzeczenia w sprawie ustalenia władzy rodzicielskiej na 
rzecz wnioskodawców, a takŜe czy decyzja podjęta przez nią jest dobrowol-
na7. Sąd po wydaniu orzeczenia w sprawie, z urzędu przesyła informację do 
głównego urzędu statystycznego, gdzie następuje automatyczna zmiana aktu 
urodzenia i nowy akt zastępuje akt istniejący dotychczas. 

Jak juŜ wspomniałam, prawo uznaje za matkę kobietę, która urodziła 
dziecko. Dotyczy to równieŜ przypadków, gdy kobieta zaszła w ciąŜę za po-
mocą sztucznego zapłodnienia, czyli umiejscowienia w jej organizmie embrio-
nu lub komórki jajowej innej kobiety. Ojcem dziecka w tym przypadku jest 
męŜczyzna, z którym kobieta pozostaje w związku małŜeńskim, chyba Ŝe zo-
stanie wykazane, Ŝe męŜczyzna nie wyraził zgody na sztuczne zapłodnienie 
kobiety8. W przypadkach, gdy do zapłodnienia doszło przed kwietniem 2009 r., 
czyli przed wejściem w Ŝycie zmian w ustawie o zapłodnieniu i embriologii  
z 2000 r., ojcem dziecka jest równieŜ męŜczyzna, który w momencie zapłod-
nienia nie był męŜem kobiety, a jedynie partnerem w niezalegalizowanym 
związku partnerskim. W 2003 r. w sprawie B. vs R. sąd apelacyjny zajmował 
się bardzo ciekawą sprawą, której podstawę stanowiła ustawa o embriologii  
i zapłodnieniu jeszcze przed jej nowelizacją i dotyczyła właśnie niezalegalizo-
wanego związku pomiędzy kobietą i męŜczyzną. Matka dziecka (M.) wniosła 
odwołanie od decyzji sądu I instancji, która stanowiła, Ŝe jej były partner (O.) 
był prawnym ojcem jej dziecka (D.), poczętego w drodze sztucznego 
zapłodnienia. M. i O. byli parą od 1989 r. W trakcie trwania związku okazało 
się, Ŝe męŜczyzna jest bezpłodny i w 1994 r. para zdecydowała się na sko-
rzystanie z zastępczej formy zapłodnienia. W 1998 r. komórki jajowe M. zo-
stały zapłodnione nasieniem dawcy, ale niestety pierwsza próba zagnieŜdŜenia 
embrionu w organizmie M. nie powiodła się. Pozostałe embriony zostały za-
mroŜone. Pod koniec 1999 r. związek między M. i O. zakończył się, a O. 
wstąpił w nowy związek. W maju 1999 r. M. po raz kolejny poddała się próbie 
zapłodnienia, uŜywając do tego zamroŜonych wcześniej embrionów. Tym ra-

                                                 
7 Artykuł 54: „Ustalenie władzy rodzicielskiej” ustawy o zapłodnieniu i embriologii  

z 2008 r. 
8 Artykuł 35: „Kobieta zamęŜna w momencie wykonania zabiegu”, punkt 1 (b) ustawy  

o zapłodnieniu i embriologii z 2008 r. 
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zem próba się powiodła i M. urodziła dziecko. O. nie był świadomy działań 
kobiety, a klinika, w której doszło do zapłodnienia, nie została poinformowana 
o zakończeniu związku między M. i O. MęŜczyzna wystąpił do sądu o przy-
znanie mu ojcostwa dziecka D., argumentując, iŜ zakończone sukcesem  
zagnieŜdŜenie embrionu było kontynuacją rozpoczętego w 1998 r. procesu 
sztucznego zapłodnienia, którego on na podstawie ustawy o zapłodnieniu  
i embriologii był stroną. Ponadto zgodnie z ustawą, jako partner kobiety, który 
wyraził zgodę na jej sztuczne zapłodnienie, powinien być uznany za ojca 
dziecka. Sąd w I instancji przychylił się do argumentacji męŜczyzny i przyz-
nał mu ojcostwo. Matka dziecka wniosła apelację na tej podstawie, iŜ w mo-
mencie drugiej próby zagnieŜdŜenia w jej organizmie embrionu, dzięki której 
doszło do zapłodnienia, M. oraz O. nie byli juŜ parą i zgoda męŜczyzny nie 
była jej potrzebna. W momencie zapłodnienia M. była osobą samotną, a daw-
cą spermy była osoba anonimowa. Sąd apelacyjny podkreślił, i Ŝ bardzo waŜne 
w tej sprawie jest ustalenie, kiedy na podstawie wspólnej zgody na poddanie 
się zabiegowi sztucznego zapłodnienia męŜczyzna moŜe dochodzić uznania 
ojcostwa. W przedmiotowej sprawie odpowiedź jest bardzo prosta, bowiem 
zabieg sztucznego zapłodnienia był przeprowadzony jedynie w stosunku do 
kobiety, poniewaŜ para zakończyła swój związek przed momentem zapłodnie-
nia, a dawcą spermy była osoba anonimowa. O. mógłby dochodzić ojcostwa 
jedynie w sytuacji, gdyby przeprowadzony zabieg zagnieŜdŜenia embrionu  
w organizmie kobiety dotyczył równieŜ jego, czyli para byłaby nadal razem 
lub uŜyte byłoby jego nasienie. Sąd apelacyjny uznał więc, Ŝe męŜczyzna nie 
jest ojcem dziecka.  

Zmiany w ustawie o embriologii i zapłodnieniu, które weszły w Ŝycie  
w 2009 r., miały na celu głównie uregulowanie sytuacji par homoseksualnych 
oraz kobiet niezamęŜnych. Zgodnie z nimi, gdy kobieta rodząca dziecko nie 
jest w Ŝadnym zalegalizowanym związku, ojcem dziecka lub drugim rodzicem 
będzie osoba wskazana we wniosku o zgodę na rodzicielstwo. Obie wskazane 
osoby, czyli kobieta, która urodziła dziecko, oraz męŜczyzna uznawany za 
ojca dziecka lub kobieta, która jest uznawana za drugiego rodzica, muszą wy-
razić swoją zgodę. Jeśli kobieta, która urodziła dziecko, pozostaje w zalega-
lizowanym związku z inną kobietą, to będzie ona uznana za drugiego rodzica, 
chyba Ŝe zostanie wykazane, Ŝe nie wyraziła ona zgody na sztuczne zapłod-
nienie9.   

                                                 
9 Artykuł 42 i następne ustawy o zapłodnieniu i embriologii z 2008 r. 
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Bardziej skomplikowana sytuacja powstaje w przypadku, gdy zabiegowi 
sztucznego zapłodnienia poddaje się kobieta samotna. Prawo nie udziela jas-
nej odpowiedzi na pytanie, kto jest wówczas ojcem dziecka. Najbardziej praw-
dopodobna odpowiedź brzmi, Ŝe ojcem dziecka jest męŜczyzna, którego sper-
ma została uŜyta do stworzenia embrionu. Bardzo często jednak dawcy sper-
my są osobami anonimowymi, co uniemoŜliwia wpisanie ich do aktu urodze-
nia dziecka. Istnieje równieŜ moŜliwość zastrzeŜenia przez dawcę spermy, Ŝe 
moŜe ona być uŜyta do zapłodnienia jedynie, gdy kobieta pozostaje w związku 
i jej partner będzie prawowitym ojcem dziecka10. 

Pośród wielu istotnych i ciekawych zagadnień, ustawa o zapłodnieniu oraz 
embriologii z 2008 r. reguluje równieŜ przypadek poczęcia dziecka w drodze 
sztucznego zapłodnienia juŜ po śmierci męŜczyzny, który był partnerem za-
płodnionej matki. Zgodnie z przepisami ustawy, męŜczyzna ten powinien być 
uznany za ojca poczętego dziecka. Uznanie takie moŜe nastąpić jednak tylko 
na podstawie: 

– pisemnej zgody męŜczyzny na sztuczne zapłodnienie kobiety oraz na 
umieszczenie jego nazwiska w akcie urodzenia dziecka (moŜliwe jedynie, gdy 
męŜczyzna zmarł przed 18 września 2003 r.) 

– pisemnego potwierdzenia ze szpitala, Ŝe zgoda męŜczyzny nie została 
cofnięta (moŜliwe jedynie przed 18 września 2003 r.) 

– pisemnego potwierdzenia o zabiegu sztucznego zapłodnienia ze szpitala, 
Ŝe kobieta podlega opiece lekarskiej i posiada lekarza prowadzącego 

– pisemnego wniosku do męŜczyzny o umieszczenie jego nazwiska w ak-
cie urodzenia dziecka 

– oryginału aktu zgonu męŜczyzny 
– oryginału aktu małŜeństwa11 
Zmiana aktu urodzenia poprzez ponowną rejestrację moŜe mieć miejsce, 

jeśli rodzice w momencie pierwotnej rejestracji dziecka nie byli małŜeństwem 
i następnie wstąpili w związek małŜeński lub gdy rodzice chcą dodać infor-
mację o naturalnym ojcu dziecka. W wyŜej wymienionych przypadkach ro-
dzice powinni wypełnić odpowiedni wniosek o ponowną rejestrację dziecka  
i wspólnie udać się do urzędu stanu cywilnego w celu potwierdzenia wyma-
ganych informacji. Jeśli niemoŜliwa jest ich wspólna obecność w urzędzie, 
wymaga się zgłoszenia o uznaniu ojcostwa lub wniosku o ponowną rejestrację 

                                                 
10 Więcej na http://www.hfea.gov.uk/ 
11 Artykuł 40: „Embrion umieszczony po śmierci męŜczyzny, który nie był dawcą nasie-

nia” ustawy o zapłodnieniu i embriologii z 2008 r. 
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dziecka na podstawie zawarcia małŜeństwa przez rodziców. W przypadku, gdy 
któreś z rodziców wystąpi do sądu z wnioskiem o ustalenie ojcostwa, zmiana 
aktu urodzenia nastąpi na podstawie orzeczenia sądu. Orzeczenie sądu jest 
przesyłane do głównego urzędu stanu cywilnego i zmiana aktu urodzenia 
dokonywana jest z urzędu, bez ponownej aplikacji któregokolwiek z rodziców 
dziecka.  

Kolejny rodzaj zmian w akcie urodzenia dziecka to zmiany dotyczące 
samego dziecka. Pomimo iŜ akt urodzenia zawiera jedynie podstawowe in-
formacje o miejscu, dacie urodzenia, imieniu i nazwisku oraz rodzicach dziec-
ka, to zdarzają się przypadki błędu, jak równieŜ zmiany imienia lub nazwiska. 
Jeśli w akcie urodzenia dziecka wystąpił błąd, to istnieje moŜliwość poprawy 
istniejących danych lub dodania nowych informacji. W celu dokonania zmian 
naleŜy zgłosić je w urzędzie, w którym dziecko zostało zarejestrowane i który 
wydał istniejący akt urodzenia. Zmiany zgłosić powinna osoba, która pierwot-
nie zgłaszała dziecko w urzędzie, przedkładając jednocześnie dowody wystar-
czające do dokonania zmiany.  

Zmiana imienia dziecka moŜe nastąpić tylko raz i musi być zgłoszona  
w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego. 
Podstawą zmiany jest nadanie nowego imienia w trakcie chrztu lub przez 
regularne stosowanie nowego imienia. Imię nadane podczas uroczystości 
chrztu powinno być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez właś-
ciwego urzędnika sprawującego nadzór nad rejestracją chrztów. Zmianę imie-
nia dziecka moŜe zgłosić matka lub ojciec dziecka, a takŜe osoba, która spra-
wuje opiekę nad dzieckiem. 

Zmiana nazwiska dziecka jest procedurą trudniejszą i moŜliwą tylko 
wówczas, gdy w nazwisku dziecka został popełniony błąd. Zmiana jest rów-
nieŜ moŜliwa w przypadku dodania danych ojca dziecka w akcie urodzenia lub 
po zawarciu małŜeństwa przez rodziców dziecka, jeśli w momencie jego reje-
stracji nie byli małŜeństwem. Nowe nazwisko moŜe być nazwiskiem matki lub 
ojca dziecka, w zaleŜności od decyzji rodziców. Po osiągnięciu 16 roku Ŝycia 
przez dziecko wymagana jest jego zgoda na zmianę nazwiska. Zmiana na 
podstawie dodania danych ojca dziecka lub małŜeństwa rodziców wiąŜe się  
z wydaniem nowego aktu urodzenia dziecka, a nie jedynie z jego korektą, jak 
ma to miejsce w przypadku popełnienia błędu w nazwisku lub zmiany imienia.  

W akcie urodzenia dziecka istnieje równieŜ moŜliwość dokonania zmiany 
płci. W tym celu naleŜy uzyskać certyfikat potwierdzenia płci, który pozwala 
na prawne uznanie nowej płci. Zmiana aktu urodzenia w zakresie zmiany płci 
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odbywa się w sposób wysoce dyskretny i informacja ta nie jest ujawniana  
w publicznych rejestrach. Po dokonaniu takiej zmiany osoba ubiegająca się  
o nią dostaje zupełnie nowy, zarówno pełny, jak i skrócony odpis aktu urodze-
nia, na których nie ma Ŝadnej wzmianki na temat zmiany płci.  

Rejestrację dziecka jako obywatela brytyjskiego, które urodziło się w in-
nym państwie, naleŜy zgłosić w odpowiednim konsulacie brytyjskim lub in-
nym właściwym urzędzie. Dziecko osoby słuŜącej w brytyjskiej armii naleŜy 
zgłosić w wojskowym wydziale rodzinnym. W opisanych powyŜej przypad-
kach rejestracja w Wielkiej Brytanii nastąpi w ciągu 12 miesięcy po zgłosze-
niu dziecka w konsulacie lub wojskowym wydziale rodzinnym.  

Podobnie jak ma to miejsce w polskim systemie prawnym, równieŜ  
w Anglii rejestracji podlega urodzenie dziecka martwego. Definicję płodu 
martwego znajdziemy w ustawie o rejestrze urodzeń i zgonów z 1953 r.  
w art. 41, który został zmieniony w 1992 r. w art. 1(1). Obowiązkowi rejestra-
cji podlega jedynie płód urodzony po 24. tygodniu ciąŜy. Nie istnieją nato-
miast przepisy dotyczące rejestracji płodu urodzonego przed 24. tygodniem 
ciąŜy12. Od kilku juŜ lat w Wielkiej Brytanii toczy się dyskusja na temat 
określenia dokładnego tygodnia ciąŜy, od którego moŜna rejestrować dziecko  
i uzyskać akt urodzenia. Odnotowano wiele głosów proponujących zmianę  
z 24. tygodnia na 18., co dałoby większy komfort psychiczny rodzicom. Po-
zwoliłoby to równieŜ rozwiązać problemy związane z pochówkiem dziecka.  

Rejestracja płodu martwego powinna być dokonana w ciągu 42 dni od 
dnia porodu i nie moŜe być dokonana po upływie trzech miesięcy. Zareje-
strować martwy płód moŜna jeszcze w szpitalu lub później w lokalnym urzę-
dzie stanu cywilnego. Obowiązek rejestracji martwych płodów został wpro-
wadzony w lipcu 1927 r. i daje rodzicom moŜliwość oficjalnego zgłoszenia 
dziecka oraz nadania mu imienia, jeśli sobie tego Ŝyczą. Jest to równieŜ waŜne 
źródło informacji historycznych i statystycznych. Jeśli rodzice są małŜeń-
stwem, to tak samo jak w przypadkach opisanych wcześniej, kaŜde z rodziców 
moŜe zarejestrować dziecko. W przypadku zaś, gdy rodzice nie zawarli związ-
ku małŜeńskiego, to jeśli chcą oni, by dane ojca widniały w akcie urodzenia, 
muszą oboje udać się do urzędu i wspólnie podpisać wymagane dokumenty. 
Jeśli ojciec dziecka nie moŜe stawić się w urzędzie i podpisać dokumentów 
wspólnie z matką dziecka, to powinien podpisać oświadczenie, Ŝe jest ojcem 
dziecka. Jeśli natomiast matka dziecka nie jest w stanie udać się do urzędu, to 
podpisuje ona oświadczenie, iŜ ojcem dziecka jest męŜczyzna, który zgłasza 
                                                 

12 C. FAIRBAIRN , House of Commons Library, 16 czerwca 2010. 
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dziecko do rejestru. W sytuacji, gdy Ŝadne z rodziców nie jest w stanie zareje-
strować dziecka, mogą tego dokonać zarządca szpitala lub domu, w którym 
dziecko się urodziło, osoba obecna podczas porodu, osoba odpowiedzialna za 
poród, a takŜe osoba, która znalazła martwy płód, a nawet gdy data i miejsce 
porodu są nieznane.  

Akt urodzenia dziecka martwego w przypadku wystąpienia w nim błędów 
moŜe zostać zmieniony przez osobę, która dokonała pierwotnej rejestracji. 
Procedury zmiany są identyczne, jak przy zmianie aktu urodzenia dziecka 
Ŝywego, omówionego juŜ wcześniej. 

IV. Władza rodzicielska 

Ustalenie macierzyństwa czy teŜ ojcostwa, które jest jednocześnie po-
twierdzeniem statusu rodzica, jest silnie związane z nabyciem władzy rodzi-
cielskiej nad dzieckiem. Definicja władzy rodzicielskiej znajduje się w usta-
wie o dzieciach z 1989 r. w art. 3 i jasno wskazuje, Ŝe naleŜą do nich wszel-
kiego rodzaju prawa, obowiązki, władza, odpowiedzialność za dziecko oraz 
jego dobytek13. Jeśli w momencie urodzenia się dziecka rodzice byli małŜeń-
stwem, to oboje oni mają władzę rodzicielską i jest ona równa. KaŜde z ro-
dziców moŜe zatem działać i samodzielnie decydować o podstawowych po-
trzebach i drobnych sprawach Ŝycia codziennego14. Dalej w art. 2 ustawy czy-
tamy, Ŝe jeŜeli dziecko nabyło rodziców na podstawie art. 42 lub 43 ustawy  
o zapłodnieniu i embriologii z 2008 r., które to artykuły odnoszą się do 
związku pomiędzy dwiema kobietami, a takŜe zalegalizowanego związku part-
nerskiego, to zarówno matka dziecka, jak i drugi rodzic mają pełną władzę ro-
dzicielską nad dzieckiem. W przypadku, gdy rodzice dziecka nie byli mał-
Ŝeństwem w momencie jego urodzenia, to matka dziecka nabywa prawa ro-
dzicielskie zgodnie z definicją matki, czyli automatycznie. Ojciec dziecka mo-
Ŝe natomiast nabyć swoje prawa na podstawie jednej z enumeratywnie wy-
mienionych w art. 4 tejŜe ustawy moŜliwości15, czyli zawarcia z matką dziec-
ka porozumienia w zakresie obowiązków rodzicielskich oraz poprzez decyzję 
sądu o przyznaniu władzy rodzicielskiej. PowyŜsze moŜliwości są odwoła-
niem do sposobów zmiany aktu urodzenia dziecka regulowanej w art. 10A 
ustawy o rejestrze urodzeń oraz zgonów. Wybór między porozumieniem  

                                                 
13 Artykuł 3: „Znaczenie władzy rodzicielskiej” ustawy o dzieciach z 1989 r. 
14 Więcej na ten temat: http://www.fnf.org.uk/ 
15 Artykuł 2: „Władza rodzicielska w stosunku do dzieci” ustawy o dzieciach z 1989 r. 
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w zakresie obowiązków rodzicielskich pomiędzy rodzicami a koniecznością 
składania wniosku do sądu, zaleŜy tak naprawdę od decyzji matki dziecka oraz 
jej woli zawarcia porozumienia z ojcem dziecka. Jeśli nie jest ona na to go-
towa lub nie wyraŜa zgody, to ojciec dziecka musi wystąpić na drogę sądową. 
Sąd w tym wypadku bada stopień jego zaangaŜowania w Ŝycie dziecka, za-
Ŝyłość, jaka istnieje między dzieckiem a ojcem, oraz przyczynę chęci uzys-
kania władzy rodzicielskiej przez składającego wniosek. Podczas całego po-
stępowania sąd ma na uwadze dobro dziecka, które jest zawsze nadrzędną 
wartością we wszelkich postępowaniach związanych z interesem małoletnich 
dzieci, co podkreśla art. 1, pkt 1 omawianej ustawy. JeŜeli sąd uzna, Ŝe wnios-
kujący o przyznanie władzy rodzicielskiej męŜczyzna nie będzie w stanie 
sprostać powyŜszym wymaganiom, jego wniosek zostanie odrzucony, jak mia-
ło to miejsce w sprawie M. vs M. (władza rodzicielska) [1992 r.] 2 FLR 73716. 
Porozumienie zawarte między rodzicami na temat władzy rodzicielskiej oraz 
orzeczenie sądowe w tej sprawie pozostają w mocy do osiągnięcia przez 
dziecko 18 roku Ŝycia17. 

Po wprowadzeniu w 1989 r. idei władzy rodzicielskiej odnotowano znacz-
ny wzrost spraw wnoszonych przez ojców, którzy ze względu na niezawarcie 
związku małŜeńskiego z matką dziecka nie mieli dotychczas środka prawnego 
na dochodzenie swoich praw względem dziecka. Matki wykorzystywały ten 
fakt i utrudniały ojcom kontakt i moŜliwość decydowania o Ŝyciu ich wspól-
nego dziecka. Często jednak pojęcie “praw rodzicielskich” było błędnie 
interpretowane i naduŜywane. W sprawie Re S[BJD1] (parental responsibili-
ties) [1995] 2 FLR 648 sędzia Ward L.J. wyjaśnił więc i podkreślił, Ŝe 
wprowadzenie praw rodzicielskich naleŜy rozumieć głównie jako obowiązki 
rodzica względem dziecka, a nie prawa do walczenia o swoje przywileje18. 

Osoba, która nabyła władzę rodzicielską na podstawie art. 4 ustawy  
o dzieciach z 1989 r. nie moŜe zrzec się tej władzy inaczej niŜ poprzez orze-
czenie sądowe. Wniosek taki moŜe złoŜyć kaŜdy, kto ma władzę rodzicielską 
nad dzieckiem lub teŜ samo dziecko za pozwoleniem sądu. Sąd moŜe udzielić 
dziecku specjalnego pozwolenia tylko w przypadku, gdy ustali, iŜ dziecko  
w sposób wystarczający rozumie powagę oraz następstwa składanego wniosku19. 

                                                 
16 The Family Court Practice 2010, s. 571. 
17 Wyjaśnienie do art. 4 ustawy o dzieciach z 1989 r., baza Lexis Nexis. 
18 J. EEKELAAR, Prental responsibility – a new legal status?, “Law Quartely Review” 1996. 
19 Artykuł 4 (2A), (3) oraz (4): „Nabycie władzy rodzicielskiej przez ojca” ustawy o dzie-

ciach z 1989 r. 
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Warte zaznaczenia jest, Ŝe w sprawie B. vs UK [2000] 1 FLR 1 sąd pod-
kreślił, Ŝe fakt, iŜ angielskie prawo traktuje ojców niebędących w związku 
małŜeńskim z matką dziecka w sposób odmienny, niŜ ojców będących  
w związku małŜeńskim, którzy nabywają władzę rodzicielską automatycznie, 
nie oznacza naruszenia art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności, czy teŜ jakiekolwiek dyskryminacji20. 

Artykuł 4 ZA ustawy o dzieciach z 1989 r., który nosi tytuł: „Nabycie 
władzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica, który jest kobietą”, umoŜliwia 
kobiecie uznanej za drugiego rodzica dziecka nabyć władzę rodzicielską. 
Warunki uzyskania władzy rodzicielskiej są identyczne jak w przypadku ojca 
dziecka, a więc poprzez wpisanie do aktu urodzenia bądź zawarcie wraz  
z matką dziecka porozumienia w sprawie wspólnej władzy rodzicielskiej. Ko-
bieta moŜe równieŜ wystąpić do sądu o przyznanie jej władzy rodzicielskiej 
według takiej samej jak ojciec dziecka procedury. RównieŜ zrzeczenie się 
władzy rodzicielskiej następuje identycznie, jak w stosunku do ojca dziecka.  

Ustawa o dzieciach z 1989 r. przewiduje jeszcze jedną moŜliwość przy-
znania władzy rodzicielskiej. Jest to sytuacja, gdy rodzic mający władzę ro-
dzicielską wstąpi w związek małŜeński, bądź zalegalizuje swój związek z inną 
osobą niŜ ojciec dziecka i zechce, aby ta osoba nabyła prawa rodzicielskie  
w stosunku do jego dziecka. MoŜe on tego dokonać w postępowaniu sądowym 
tak, jak w opisanych wcześniej przypadkach, jak równieŜ poprzez zawarcie 
porozumienia o wspólnej władzy rodzicielskiej. W sytuacji, gdy opieka nad 
dzieckiem przysługuje obojgu naturalnym rodzicom dziecka, umowa z nowym 
partnerem rodzica w celu przyznania mu władzy rodzicielskiej musi być 
zawarta wspólnie przez rodziców naturalnych i nowego partnera21. 

Ostatnią z kwestii związanych z władzą rodzicielską na podstawie przepi-
sów ustawy o dzieciach z 1989 r. jest automatyczne nabycie władzy rodzi-
cielskiej nad dzieckiem. Sytuacja taka występuje w momencie, gdy sąd rozpa-
truje wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy jego ojcu, który 
nie jest męŜem matki dziecka. Jeśli wszczynając postępowanie o ustalenie 
miejsca zamieszkania dziecka przy nim nie ma władzy rodzicielskiej, to sąd 
ustalając miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu, automatycznie przyznaje 
mu władzę rodzicielską nad dzieckiem22. 

                                                 
20 The Family Court Practice 2010, s. 572. 
21 Artykuł 4A: „Nabycie władzy rodzicielskiej przez macochę lub ojczyma” ustawy  

o dzieciach z 1989 r.  
22 The Family Court Practice 2010, s. 572. 
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W sprawie Re A (władza rodzicielska) [2008] były partner matki dziecka 
nie był biologicznym ojcem dziecka, ale przez cały okres trwania małŜeństwa 
wychowywał dziecko jak swoje własne. Sąd w postępowaniu przyznał wspól-
ne miejsce zamieszkania dziecka, zarówno przy matce, jak i przy byłym 
partnerze, nadając mu jednocześnie władzę rodzicielską nad dzieckiem. Celem 
takiej decyzji sądu było uniknięcie sytuacji, w której matka dziecka mogłaby 
ograniczyć kontakty między dzieckiem a męŜczyzną, który je wychowywał  
i traktował jak swoje własne. 

V. Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa 

Matką dziecka w prawie angielskim – co zostało juŜ omówione – jest 
kobieta, która dziecko urodziła. Zdecydowanie bardziej skomplikowaną spra-
wą jest ustalenie ojca dziecka. Istnieje domniemanie, Ŝe jest nim mąŜ matki 
dziecka lub męŜczyzna wpisany w akcie urodzenia dziecka. 

Uznawać oraz zaprzeczać ojcostwa moŜna poprzez postępowanie o uzna-
nie ojcostwa (declaration of paternity parentage), które uregulowane jest 
przepisami ustawy o prawie rodzinnym z 1986 r., w art. 55A. KaŜdy, kto ma 
interes prawny, moŜe wnieść sprawę do Sądu NajwyŜszego, sądu rejonowego 
lub do sądu pokoju o uznanie ojcostwa, aby potwierdzić, Ŝe osoba wskazana 
we wniosku jest lub była ojcem dziecka, lub Ŝe nim nie jest i nigdy nie była. 
W przeszłości, przed wprowadzeniem poprawek, postępowanie to zawierało  
w sobie pewne niedociągnięcia. Wnioskodawca bowiem mógł dowodzić, iŜ in-
na osoba wskazana we wniosku była lub jest ojcem dziecka, natomiast nie 
mógł dochodzić potwierdzenia własnego ojcostwa. Ponadto zgodnie z wcześ-
niejszym ustawodawstwem niemoŜliwe było dowiedzenie, Ŝe dana osoba nie 
była ojcem danego dziecka23. 

Pośród wielu przesłanek, jakie występują w postępowaniu o uznaniu oj-
costwa, najwaŜniejsze jest, aby wnioskodawca miał interes prawny w usta-
leniu, kto jest ojcem dziecka. Jeśli przedstawione zostaną dowody, które sąd 
uzna za wystarczające i wyczerpujące, to o ile orzeczenie sądu ustalające 
ojcostwo nie będzie niezgodne z porządkiem publicznym i zasadami moral-
nymi (M. vs W. [2007], 2 FLR 270), to wyda pozytywne orzeczenie w spra-
wie. W omawianym postępowaniu wnioskodawcą moŜe być takŜe dziecko.  
W tym przypadku sąd kierować się będzie najlepszym dobrem dziecka i dla-

                                                 
23 TamŜe. 
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tego moŜe odmówić rozpatrzenia wniosku, a co za tym idzie – odrzucić spra-
wę. Odrzucając sprawę, sąd moŜe zastrzec, Ŝe ponowny wniosek w tej samej 
sprawie będzie mógł być złoŜony przez wnioskodawcę tylko za wcześniej-
szym pozwoleniem sądu24. 

Podkreśli ć naleŜy, Ŝe sąd ma jurysdykcję w postępowaniu o uznanie oj-
costwa jedynie, jeśli wnioskodawca oraz osoba wskazana we wniosku: ma sta-
łe miejsce zamieszkania w Anglii lub Walii; miała miejsce zamieszkania  
w Anglii lub Walii przez ostatni rok przed wszczęciem postępowania lub teŜ 
zmarła i przed śmiercią miała stałe miejsce zamieszkania w Anglii lub Walii 
lub zamieszkiwała w Anglii lub w Walii przez okres co najmniej jednego roku 
przed datą śmierci. 

Po uznaniu ojcostwa przez sąd decyzja z urzędu przesyłana jest w termi-
nie 21 dni do kierownika urzędu stanu cywilnego, który następnie dokonuje 
zmiany w akcie urodzenia dziecka, poprzez wpisanie osoby wskazanej w orze-
czeniu jako ojca dziecka. Apelację do Sądu NajwyŜszego na orzeczenie  
w sprawie uznania ojcostwa moŜna wnieść na podstawie decyzji sądu pokoju 
o przyznaniu ojcostwa, na podstawie decyzji o odmowie uznania ojcostwa, 
bądź teŜ na podstawie jakiekolwiek innej przyczyny, która powodować będzie 
niemoŜność ponownego wniesienia wniosku bez uzyskania uprzedniej zgody 
sądu25. 

W postępowaniach, w których rozstrzygane są kwestie rodzicielstwa, 
ogromnie poŜądane są wszelkiego rodzaju dowody potwierdzające ojcostwo 
lub macierzyństwo. Tak jak na całym świecie, tak i w Wielkiej Brytanii duŜą 
rolę odgrywają wszelkiego rodzaju testy naukowe. Część III ustawy o zmianie 
prawa rodzinnego z 1969 r. zawiera przepisy pozwalające na wykorzysty-
wanie testów naukowych w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa.  
W kaŜdym procesie cywilnym, w którym sporną kwestią są ojcostwo lub 
macierzyństwo, sąd zarówno na wniosek strony procesu, jak i z urzędu moŜe 
dopuścić przeprowadzenie dowodu z testów naukowych. Testy te przy obec-
nym stanie nauki jasno wskazują, czy dana osoba jest czy nie jest matką lub 
ojcem dziecka. Najbardziej popularną formą testów są testy DNA. Wynik  
z przeprowadzonych testów jest dla sądu wiąŜący i pozwala na zmianę lub 
cofnięcie wcześniej wydanej decyzji w spornej sprawie. 

Ostatnim z postępowań, jakie przewiduje prawo angielskie w celu uznania 
ojcostwa oraz macierzyństwa, jest postępowanie o ustalenie pochodzenia 

                                                 
24 Artykuł 55A punkt 3: „Domniemanie ojcostwa” ustawy o prawie rodzinnym z 1986 r. 
25 Wyjaśnienie do art. 55A ustawy o prawie rodzinnym z 1986 r., baza Lexis Nexis. 
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dziecka (declaration of legitimacy or legitimation). W postępowaniu tym 
wnioskodawcą jest osoba, która domaga się ustalenia, Ŝe jest prawowitym 
dzieckiem swoich rodziców. Wniosek w postępowaniu składa się do Sądu 
NajwyŜszego lub do sądu rejonowego. Postępowanie to daje rownieŜ moŜli-
wość zaprzeczenia, iŜ wnioskodawca jest dzieckiem wskazanych we wniosku 
rodziców26.  

Identycznie jak w przypadku juz wcześniej postępowania o uznanie ojcos-
twa juŜ wcześniej opisanego, tak i w postępowaniu o ustalenie pochodzenia 
dziecka sąd ma jurysdykcję tylko w przypadku, gdy wnioskodawca ma stałe 
miejsce zamieszkania w Anglii lub Walii w momencie składania wniosku lub 
miał miejsce zamieszkania w Anglii lub w Walli przez co najmniej rok przed 
datą złoŜenia wniosku. Po wydaniu decyzji sąd z urzędu przesyła informację 
do kierownika urzędu stanu cywilnego w celu ewentualnej zmiany aktu uro-
dzenia dziecka. 

W powyŜszych postępowaniach – o uznanie ojcostwa i ustalenie pocho-
dzenia dziecka, sąd po zapoznaniu się z dokumentami sprawy moŜe postano-
wić, Ŝe całe postępowanie lub teŜ poszczególne jego części powinny być 
rozpatrywane przy drzwiach zamkniętych, ze względu na poruszanie prywat-
nych aspektów Ŝycia uczestników postępowania. Decyzja moŜe być podjęta  
w stosunku do wnioskodawcy postępowania w zakresie udzielanych przez nie-
go informacji, jak równieŜ w stosunku do jakichkolwiek innych uczestników 
postępowania. Ponadto w sytuacji utajnienia całości lub części postępowania 
wymagane jest powiadomienie prokuratora o toczącym się postępowaniu27. 

Prokurator moŜe być poinformowany przez sąd na kaŜdym etapie po-
stępowania o uznanie ojcostwa lub o ustalenie pochodzenia dziecka, na wnio-
sek strony bądź teŜ na skutek decyzji sądu. Wraz z poinformowaniem proku-
ratora o toczącym się postępowaniu, sąd przesyła mu do wglądu całość akt 
sprawy. Prokurator sam decyduje, czy postępowanie wymaga jego interwencji 
i przyłączenia się do postępowania. MoŜe to zrobić na kaŜdym etapie sprawy.  

Podsumowanie 

W dzisiejszych czasach metod słuŜących poczęciu dziecka, zarówno  
w sposób naturalny, jak i poprzez ingerencję medyczną jest wiele. Naukowcy 
nie poprzestają jednak na tym i sukcesywnie prześcigają się w wymyślaniu 

                                                 
26 Artykuł 56: „Ustalenie pochodzenia dziecka” ustawy o prawie rodzinnym z 1986 r. 
27 Artykuł 59: „Przepisy dotyczące prokuratora” ustawy o prawie rodzinnym z 1986 r. 
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kolejnych. Wszystko to powoduje, Ŝe legislatorzy mają nie lada wyzwanie, by 
właściwie uporządkować i przystosować prawo do zmieniającej się bardzo 
szybko rzeczywistości. Coraz częściej pośród praktyków prawa moŜna usły-
szeć opinie o konieczności przeanalizowania na nowo definicji ojcostwa i ma-
cierzyństwa. Wiele przypadkowych osób bowiem moŜe Ŝądać uznania ojcos-
twa lub macierzyństwa wobec dziecka urodzonego na skutek sztucznego za-
płodnienia. Oznacza to, iŜ istniejące od lat domniemanie, Ŝe ojcem dziecka 
jest mąŜ kobiety, która dziecko urodziła, czyli matki, przestaje pełnić swoją 
rolę. Musimy więc zadac sobie pytanie, czy w zaistniałej sytuacji nadal bar-
dziej bardziej powinniśmy skupiać się na ustaleniu ojcostwa i macierzyństwa, 
czy moŜe skoncentrować się na określeniu i zapewnieniu dziecku naleŜytej 
opieki.  

 
Słowa kluczowe: uznanie ojcostwa, uznanie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie 

macierzyństwa, rejestr urodzeń, akt urodzenia dziecka, zmiana aktu urodzenia, system prawa  
w Anglii i Walii, sztuczne zapłodnienie, „umowa surogacyjna”. 

 
 
 
 

Origin and the birth registration  
in the English legal system 

Summary 

In my article I have analysed provisions of the law enforced in England and Wales which are 
associated with the registration and determination of a child’s origin. Thanks to my internship which 
I am doing in the family law department at one of the English law firms, I have a great opportunity 
to explore and become acquainted with problematic topics in the area of family law. 

In the very beginning of my article I introduced briefly the main legal rules which are in force 
in England and Wales. I focused also on explaining the main elements of the constitution which also 
influence the court’s decisions. Afterwards I presented the division on criminal and civil law, and 
also the differing types of courts where proceedings are held. Next I described the differences bet-
ween the legal professions. Despite the similarities in the naming, the daily work and responsibili-
ties differ from the work of Polish lawyers and solicitors. 

Afterwards, I presented the legal acts regulating the issues which are the basis of my conside-
rations. I described the issues related to birth registration and the birth certificate. Subsequently  
I mentioned both types and basis for changes which can be made on the birth certificate and the 
associated requirements for this. 
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In the following paragraphs I raised the theme of parental authority consequently clarifying the 
definitions of the mother and father. I also discussed the recently introduced amendments to the leg-
islation regarding homosexuals.  

The subject of homosexual couples and them having children is a topic that raises a lot of dis-
cussion and controversy as well. Evidence indicates also an increasing number of cases brought to 
court to establish the parental rights of homosexual couples.  

It is important to emphasize at this point, that the English law emphasis is decidedly on the 
grant and the real carrying out of the parental responsibilities than of the declaration of paternity. In 
connection with the above, in the last section in my article I have mentioned procedures for the de-
claration of parentage from the perspective of both parent and child. 

The article refers to case law, which allows a better understanding of examined issues. There 
are not many birth registration judgments, much more can be found on the decisions about parental 
rights and the declaration of parentage. 

 
Key words: declaration of paternity, declaration of maternity, relinqiushment of paternity, relin- 

quishment of maternity, birth registrar, birth certificate, change of birth certificate, English and 
Welsh legal system, in-vitro fertilisation, “surrogate agreement”. 
 

 
 
 

Die Herkunft und Registrierung des Kindes  
im Rechtssystem von England und Wales 

Zusammenfassung 

In meinem Artikel habe ich die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Registrierung und 
Bestimmung des Herkunft eines Kindes analysiert. Dank meines Praktikums in der Familienrechts-
abteilung einer englischen Kanzlei habe ich die großartige Möglichkeit bekommen, dieses Thema 
gründlich zu erforschen und mich mit diesem Problem vertraut zu machen. 

Am Anfang des Artikels habe ich kurz die wichtigsten Gesetze vorgestellt, die in England und 
Wales in Kraft getreten sind, sowie auch die wichtigen Elemente der Verfassung, die den Gerichts-
beschluss beeinträchtigen könnten. Dann habe ich die Trennung zwischen Strafrecht und Zivilrecht 
dargestellt und danach die verschiedenen Gerichte erklärt, die für die verschiedenen Rechte zustän-
dig sind. Als nächstes habe ich die verschiedenen rechtlichen Berufe erklärt und wie sich diese von 
den rechtlichen Berufen in Polen, trotz der ähnlichen Namen, hinsichtlich ihrer Arbeit und Verant-
wortung unterscheiden. 

Ich habe auch die Gesetze, die mein Thema gezielt ansprechen, und auch das Problem mit Ge-
burtenregistrierung und der Geburtsurkunden erklärt. Anschließend habe ich die zwei verschiedenen 
Arten und die Grundlage dafür dargelegt, wie man Veränderungen an Geburtsurkunden vornehmen 
kann und was die Voraussetzungen dafür sind.  
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Im folgenden Paragraph habe ich das Thema der elterlichen Autorität und infolgedessen auch 
die Definition von Vater und Mutter ausgeführt. Ich habe auch die vor kurzem verbesserten Rechts-
vorschriften in Bezug auf Homosexuelle diskutiert.  

Das Thema homosexueller Paare, die  Kinder haben möchten, verursacht viele Diskussionen 
und Streit. Beweise deuten darauf hin, dass durch die zunehmende Anzahl von Gerichtsfällen in 
Bezug auf die elterlichen Rechte für homosexuelle Paare versucht wird, diese aufzustellen. 

Es ist hier sehr wichtig hervorzuheben, dass das englische Recht die Ausübung der elterlichen 
Pflichten mehr anerkennt als nur die bloße Elternschaftserklärung. In meinem letzten Abschnitt habe 
ich das Verfahren  zum Thema  Elternschaftserklärung aus der Sicht beider Elternteile und des Kin-
des erwähnt. 

Der Artikel verweist auch auf das Fallrecht, denn dieses erklärt die untersuchten Probleme bes-
ser. Es gibt nicht viele Gerichtsurteile in Bezug auf Geburtenregistrierungen. Aber es gibt viele 
Urteile über elterliche Rechte und Elternschaftsvereinbarungen. 

 
Schlüsselwörter: Anerkennung der Vaterschaft, Anerkennunng der Mutterschaft, Anfechtung der 

Vaterschaft, Anfechtung der Mutterschaft, Geburtenregister, Geburtsurkunde des Kindes, Än-
derung der Geburtsurkunde, Rechtssystem in England und Wales, künstliche Befruchtung, 
„Surrogationsvertrag”. 
 

 
 
 

Походження та реєстрація дитини  
в правовій системі Англії та Уельсу 

Pезюме  

У своїй статті я проаналізувала законоположення, що діють у Великобританії щодо реєс-
трації дитини та встановлення її походження. Перебуваючи на стажуванні у відділі сімейного 
права в одній з англійських канцелярій, я мала чудову нагоду проаналізувати й ознайомитися 
з цією проблематикою.   

На початку своєї стаття я коротко представила основні юридичні принципи, що функ-
ціонують у Великобританії. Зосередилася також на роз’ясненню елементів, з яких склада-
ється конституція і які водночас впливають на судові рішення. Послідовно представила поділ 
на цивільне й кримінальне право, а також види судів, задіяних у розгляді.  Присвятила теж 
місце на опис розбіжностей між юридичними професіями. Незважаючи на подібність у наз-
вах, щоденна праця й обсяг обов’язків відрізняється від системи праці польських адвокатів  
і юрисконсультів.  

Після презентації правових актів, які регулюють обговорювану проблему та які лежать  
в основі моїх міркувань, я описала питання, пов’язані з реєстрацією народжень та самим сві-
доцтвом про народження дитини. Потім перерахувала типи й підстави для змін, які можна 
здійснити в свідоцтві про народження дитини та пов’язані з цим вимоги. 
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У чергових абзацах я розглянула тематику батьківської влади, з’ясовуючи при цьому чи-
нні визначення матері та батька, а також введені нещодавно положення щодо гомосексуаль-
них пар. Тема гомосексуальних пар та наявність у них дітей – це тема, яка викликає багато 
дискусій та часто суперечки. Реєструється все більша кількість справ,  переданих до суду з 
метою встановлення батьківських прав для сторін одностатевих союзів.    

Варто тут підкреслити, що англійське законодавство робить набагато більший акцент  
на визнання та фактичне батьківських прав, ніж на визнання батьківства чи материнства.  
У зв’язку з цим, щойно останніми в моїй статті обговорено провадження щодо визнання бать-
ківства та материнства з перспективи як батьків, так і дітей.   

У статті з’являється також віднесення до судової практики, що дозволяє краще зрозуміти 
аналізовані питання. Судових вироків щодо самої реєстрації дитини немає багато, набагато 
більше рішень можна знайти на тему батьківських прав та визнання батьківства.  

 
Ключові слова: визнання батьківства, визнання материнства, заперечення батьківства, запе-

речення материнства, облік народжень, свідоцтво про народження дитини, зміна свідоц-
тва про народження дитини, правова система в Англії та Уельсі, штучне запліднення, 
угода про сурогатне материнство. 

 
З польськой переклала Надія Гергало 
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Wprowadzenie do prawa rodzinnego  
współczesnych państw arabskich 

W pierwszych miesiącach 2011 r. kraje arabskie wielokrotnie znajdowały 
się na czołówkach gazet, w wielu programach informacyjnych i publicystycz-
nych radia i telewizji, na stronach portali internetowych. Na uwagę zasługują 
jednak nie tylko kryzysowe wydarzenia polityczne, ale i zasady Ŝycia społecz-
nego. Z uwagi na ruch migracyjny1 obywateli tych państw do Europy, rośnie 
znaczenie znajomości ich reguł, m.in. prawnych, w tym dotyczących małŜeń-
stwa i rodziny. 

Niniejszy artykuł, w zamierzeniu wprowadzający i przeglądowy, składa 
się z trzech części. Zaprezentowane zostaną tradycyjne źródła prawa islam-
skiego (I); następnie ich znaczenie w porządku prawnym współczesnych 
państw arabskich2, w odniesieniu do małŜeństwa i rodziny (II); wreszcie, prze-
glądowe zestawienie regulacji podstawowych instytucji rodzinnych (III). Prze-
widuje się szczegółowe ich przedstawianie w następnych zeszytach „Metryki”. 

 

                                                 
PROF. DR WIESŁAW BAR OFMCONV– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
1 Zob. Organización Internacional para las Migraciones, Informe sobre las migraciones en 

el mudno 2010. El futuro de la migración: creación de capacidades para el cambio, Ginebra 
2010, www.iom.int 

2 NaleŜą do nich: Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, Królestwo Arabii Saudyj-
kiej, Państwo Bahrajnu, Arabska Republika Egiptu, Republika Iraku, Republika Jemeńska, 
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, Państwo Kataru, Państwo Kuwejtu, Republika Libańska, 
Wielka Libijska Arabska DŜamahirijja Ludowo-Socjalistyczna, Królestwo Maroka, Maure- 
tańska Republika Muzułmańska, Sułtanat Omanu, Republika Sudanu, Syryjska Republika 
Arabska, Republika Tunezyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dalej uŜywane będą nazwy 
skrócone. 
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I. Tradycyjne źródła prawa islamskiego 

W klasyfikacji systemów prawnych wyodrębnia się system islamski3. 
„Święte prawo islamu – szari’at – stanowi wszechobejmującą całość obo-
wiązków religijnych, pełnię przykazań Boga – Allaha, regulujących Ŝycie 
kaŜdego muzułmanina we wszystkich jego aspektach; prawo to obejmuje na 
równi zarządzenia dotyczące kultu religijnego i rytuału, jak i reguły prawne  
i polityczne”4. 

Profesor Janusz Danecki – arabista – podkreśla, Ŝe „prawo cywilne islamu 
opiera się na ustaleniach koranicznych. Zasady prawa rodzinnego i spadko-
wego wynikają z norm Koranu”5. Studia nad prawem rodzinnym krajów arab-
skich naleŜy zatem wiązać z pierwotnymi źródłami. Pierwszym i naczelnym 
źródłem prawa jest Koran6, chociaŜ w literaturze tylko 10. procentom tekstu 
przypisuje się charakter jurydyczny7, przy czym zaledwie 70 wersetów odnosi 
się do statutu osób. Najwięcej jest ich w najdłuŜszej surze Świętej Księgi – 
Krowa (2.) oraz w Światło (24.) i Rozwód (65.). 

Drugim podstawowym źródłem prawa jest sunna, czyli tradycja Proroka – 
jego zwyczaje, słowa i czyny, a ich nośnikiem są hadisy8. Zmagania o wy-
dobycie tylko tych, które są pewne, czyli pochodzące od samego Proroka, 

                                                 
3 Zob. np.: A. RAHMAN I. DOI, Shari’ah. The Islamic Law, London 1984; F.A. RAUF, 

Islam. A Sacred Law, Putney 2000; J. SCHACHT, An Introduction to Islamic Law, Oxford 1998;  
P. MANDIROLA BRIEUX, Introducción al derecho islámico, Madrid 1998. 

4 J. BIELAWSKI , Prawo muzułmańskie, [w:] Główne kultury prawne współczesnego świata, 
Warszawa 1995, s. 100; zob. S. FERRARI, El espíritu de los derechos religiosos. Judaísmo, 
Cristianismo e Islam, Barcelona 2004; W. BAR, Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnie-
nia prawa wyznaniowego, Lublin 2003, s. 18-23; G. ABDEL-KARIM , Ciencia del islam desde 
los orígenes hasta hoy, Madrid 2005, s. 261-277; W. BAR, Prawo religijne a prawo rodzinne 
państwowe – reperkusje w europejskim porządku prawnym, [w:] Z zagadnień prawa rodzin-
nego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 22-35. 

5 J. DANECKI, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 222, zob. o Koranie 
s. 49-83; zob. JAMAL J. NASIR, The islamic law of the personal status, La Haya 2002, s. 2-3. 

6 Zob. A.TH. KHOURY, I fondamenti dell’Islam. Un’introduzione a partire dalla fonte: il 
Corano, Bologna 1999. 

7 RAHMAN I. DOI, Shari’ah, s. 36-37. 
8 Zob. BIELAWSKI , Prawo muzułmańskie, s. 108-110; K. KOŚCIELNIAK , Tradycja muzuł-

mańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i zna-
czenie zapoŜyczeń nowotestamentowych w hadisach, Kraków 2001, s. 33 n.; DANECKI, Podsta-
wowe wiadomości o islamie, s. 84-102. 
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zaowocowały w IX wieku powstaniem zawodu tradycjonisty, gromadzącego  
i krytycznie opracowującego je w zbiory9. 

Sędziowie islamscy nie stosowali bezpośrednio norm Koranu w konkret-
nym przypadku, sięgali po sunnę, dokonywali interpretacji w duchu tradycji 
teologicznej i prawnej. W ten sposób ukształtowały się źródła interpretacyjne. 
Wśród nich centralne miejsce zajmuje iğmā’  [idŜma], jako zgodność opinii 
doktorów prawa (nie chodzi o zgodę wszystkich wierzących, bo iğmā’ nie jest 
zwyczajem); słuŜyła teŜ urządzaniu instytucji, których nie przewidywano ani 
w Koranie, ani w Tradycji10. 

Kolejnym źrodłem interpretacyjnym jest dedukcja analogiczna – qiyās 
[kijas], jako metoda stosowania jednej normy podstawowej do przypadku 
niemieszczącego się w jej terminach, ale mającego tę samą rację; oczywiście 
musi mieć podstawę w Koranie, sunnie i idŜmie [ iğmā’ ]11. Szyici zdecydowa-
nie odrzucają ją jako źródło prawa12. 

Z kolei urf-amal jest zbiorem reguł prawnych, wytworzonych w toku 
orzekania (opinia własna), a ich walor zaleŜał od tego, czy treść wyroku nie 
była przeciwna zasadom Koranu i sunny, czy wyrok rozwiązywał kwestię  
w interesie całej wspólnoty wierzących, a decyzja została wydana przez jurys-
tę o uznanym prestiŜu13. 

Coraz większa rola sędziów i prawników, skupianie się uczniów wokół 
najwybitniejszych z nich, przywiodła do ukształtowania się wielu szkół pra-
wa, często zwalczających się (tylko w początkach IX wieku zanikło ok. 500  
z nich)14. 

Jednym z punktów zderzenia między nurtem sunnickim i szyickim jest 
interpretacja wersetów koranicznych i hadisów dotyczących statutu osób 

                                                 
 9 Zob. BAR, Wolność religijna, s. 23-24. 
10 SCHACHT, An Introduction, s. 25-26. 
11 IBN TAYMIYA , Epĭtre sur le sens de l’analogie, Paris 1996; P. MANDIROLA , Introducción 

al Derecho islámico, Madrid 1998, s. 69; J. LÓPEZ ORTIZ, Derecho musulmán, Barcelona 1932, 
s. 21 n. 

12 M.S. HAJDAROWA, Podstawowe kierunki i szkoły prawa muzułmańskiego, [w:] Prawo 
muzułmańskie. Struktura i podstawowe instytucje, oprac. L.R. Sûkiâjnen [i in.], przeł. K. Pia-
secki, Warszawa 1990, s. 68. 

13 M.T. ESTÉVEZ BRASA, Derecho civil islámico, Buenos Aires 1981, s. 170-171. 
14 Zob. DANECKI, Podstawowe wiadomości o islamie, s. 209-212; BAR, Wolność religijna, 

s. 25-26. 
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(Majallat al-Ahwal al Shakhisyy)15. Szyici dopuszczają m.in. małŜeństwa cza-
sowe16. Na regułach tego nurtu opiera się Ŝycie w Iranie; z interesujących nas 
krajów szyici najliczniej występują w Bahrajnie (62% populacji), Jemenie 
(47%), Libanie (30%), Kuwejcie (25%), Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
(16%)17. 

W nurcie sunnickim, zdecydowanie dominującym w państwach arabskich 
– ok. 90% muzułmanów (od 20% w Omanie do 100% w Arabii Saudyjskiej) – 
najwaŜniejszą rolę odgrywają cztery klasyczne szkoły prawa, a mianowicie: 
hanaficka, malikicka, szafi’icka i hanbalicka. „Specyfikę poszczególnych 
szkół i róŜnice między nimi moŜna sprowadzić do charakterystycznego dla 
kaŜdej z nich traktowania zasadniczych źródeł prawa [...]. Nadto kaŜda ze 
szkół opiera się na własnym zestawie tradycji utrwalonych i ustalonych przez 
jej twórców i następców”18. Doktryna hanaficka kształtuje Ŝycie ok. 40% mu-
zułmanów, jest oficjalna w Egipcie, Jordanii, Libanie, Sudanie, Syrii i Pales-
tynie. Ponadto przynaleŜy do niej większość sunnitów w Iraku, Turcji, Alba-
nii, na Bałkanach i Kaukazie, w Afganistanie, Pakistanie, Chinach, Indiach. 
Doktryna malikicka jest oficjalną w Maroku i Kuwejcie; według niej Ŝyje teŜ 
wielu Egipcjan, Sudańczyków, mieszkańców Bahrajnu, Kuwejtu i Andaluzji. 
Szkoła szafi’icka ma zwolenników głównie w Jemenie; ponadto w Egipcie, 
Jordanii, Palestynie, Syrii, Libanie, w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce 
Wschodniej. Doktryna hanbalicka jest oficjalną w Arabii Saudyjskiej, a wierni 
według niej Ŝyjący dominują teŜ w Katarze i Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich19. 

II. MałŜeństwo i rodzina  
w prawie stanowionym 

Konstytucje państw arabskich zawierają stosunkowo nieliczne odniesienia 
do małŜeństwa i rodziny; tak wynika ze studium 191 konstytucji państw 

                                                 
15 J. NASIR, The status of the woman under islamic law and under modern islamic legisla-

tion, London 1994, s. 74-75. 
16 Zob. W. BAR, MałŜeństwo czasowe w prawie szariatu i ustawodawstwie państw islam-

skich, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1(29), s. 9-20. 
17 Zob. K. GÓRAK-SOSNOWSKA, Przegląd współczesnych państw arabskich, www.sgh. 

waw.pl/katedry/kaso/download/sigarab_panstwa.pdf [dostęp 30 marca 2011 r.]. 
18 DANECKI, Podstawowe wiadomości o islamie, s. 212. 
19 Zob. tamŜe, s. 212-217; BAR, Wolność religijna, s. 25-30. 
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członkowskich ONZ20. Najczęściej wpisywano ochronę prawną rodziny; zo-
stała wprowadzona do tekstów ustaw zasadniczych Arabii Saudyjskiej (art. 10), 
Algierii (art. 58, 63), Bahrajnu (art. 5a), Egiptu (art. 9), Iraku (art. 11), Jeme-
nu (art. 26), Kuwejtu (art. 9), Libii (art. 3), Mauretanii (Preambuła, art. 16), 
Omanu (art. 12), Kataru (art. 7.1), Sudanu (art. 15), Syrii (art. 44.1), Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich (art. 15), czyli 14 państw arabskich (łącznie 
występuje w 107.). 

W 72. konstytucjach świata traktuje się o prawach i obowiązkach rodzi-
ców – z państw arabskich tylko w Algierii (art. 65); w 65. – o prawach  
i obowiązkach dzieci – w interesującej nas grupie państw takie regulacje  
nie występują. Natomiast szeroko traktuje się o rodzinie w relacji do religii – 
w 8. państwach na 14: Arabia Saudyjska (art. 9, 10), Bahrajn (art. 5a), Egipt 
(art. 9), Jemen (art. 26), Katar (art. 7.1), Kuwejt (art. 79), Libia (art. 3), 
Zjednoczone Emiraty Arabskie (art. 15). Wśród 60. konstytucji gwarantują-
cych prawo do zawarcia małŜeństwa nie ma arabskich; pośród 48. gwarantu-
jących równość stron w małŜeństwie – podobnie; wśród 36. traktujących o roz-
wodach, separacji czy uniewaŜnianiu jest jedna arabska – jordańska (art. 105). 

Szczegółowe regulacje dotyczące małŜeństwa i rodziny zawarte są w spe-
cjalnych ustawach, kodeksach. Własny porządek prawny państwa ustanawiają 
z reguły, gdy juŜ istnieją jako byty niepodległe. Zdarzają się jednak wyjątki. 
Spośród krajów arabskich najstarszym kodeksem – otomańskim z 1917 r. – 
kierują się Libańczycy; równieŜ prawo rodzinne egipskie zostało wydane 
przed uzyskaniem niepodległości. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar i Zjedno-
czone Emiraty Arabskie nie przeprowadziły kodyfikacji prawa rodzinnego, 
poddając instytucję małŜeństwa i rodziny wprost regułom szariatu21. 

Prywatne prawo osobowe Algierii zawarte jest w kodeksie promulgowa-
nym ustawą nr 11 z 9 czerwca 1984 r.; kodeks ten został znowelizowany  
27 lutego 2005 r. Oparty jest on na nauce szkoły prawnej malikickiej; po 
ostatniej reformie nie wskazuje się jej w tekście kodeksu statutu osobowego22. 

W Egipcie źródłem prawa stanowionego są zasady sunnickiej szkoły ha-
nafickiej. Kodeks statutu osobowego został promulgowany 12 lipca 1929 r. 

                                                 
20 The Religion and Fundamental Freedoms in the Countries of the United Nations: Con-

stitucional Texts; Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidos: textos 
constitucionales, Granada 2003. 

21 El derecho privado en los países árabes: Códigos de Estatuto Personal, ed. y trad.  
C. Ruiz-Almodóvar, Granada 2005, s. 7-8. 

22 TamŜe, s. 11 n. 
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(ustawa nr 25); kilkakrotnie był nowelizowany; uzupełnia go prawo spadkowe 
(ustawa nr 77 z 1943 r.), prawo testamentowe (ustawa nr 71 z 1946 r.)23, usta-
wa o opiece nad dziećmi po rozwodzie (ustawa nr 4 z 2005 r.), prawo o sądach 
rodzinnych (ustawa nr 100 z 2004 r.), kodeks postępowania cywilnego (spraw 
rodzinnych dotyczą sekcje 859-867, 891-933, 969-998)24. 

Iracki kodeks, regulujący Ŝycie prywatne sunnitów i szyitów, był przyjęty 
19 grudnia 1959 r. (ustawa nr 188), promulgowany w „Al-Jarida al-Rasmiyya” 
z 30 grudnia tr. (nr 280), był nowelizowany kilkanaście razy, a w treści uzu-
pełniany w latach 1983-1987 poprzez osiem dekretów Rady Rewolucyjnej25. 
Uchwałą NajwyŜszej Rady Rewolucji Islamskiej (SCIRI) z 29 grudnia 2003 r. 
został derogowany; jednak cywilny administrator Iraku Paul Bremer w lutym 
2004 r. odmówił jej podpisania. 

Do Ŝadnej szkoły prawnej nie odwołuje się kodeks statutu osobowego 
Jemenu; został promulgowany w 1992 r., ustawą nr 2026. 

W Jordanii kodeks statutu osobowego za podstawę ma reguły szkoły ha-
nafickiej, aczkolwiek ustawodawca korzystał takŜe z dorobku pozostałych 
najwaŜniejszych szkół sunnickich. Został przyjęty 5 września 1976 r. jako 
ustawa nr 61, opublikowany w oficjalnym dzienniku „Al Jarida al-Rasmiyya” 
1 października tr. (nr 2.668), zreformowany ustawami nr 9 i nr 82 z 2001 r., 
obowiązującymi od 18 marca 2001 r.27 

Źródłem prezentowanej materii w prawie Kuwejtu jest szkoła malikicka. 
Obszerny kodeks, złoŜony z 347. artykułów, został promulgowany w 1984 r. 
(ustawa nr 51)28. 

W Libanie – jak juŜ wspomniano – sprawy małŜeńskie osób rozstrzyga się 
na podstawie prawa otomańskiego, promulgowanego w 1917 r. Nie stosuje się 
go do druzów, chrześcijan i Ŝydów. Ich pozycję uregulowano w kodeksie sta-
nu cywilnego druzów – z 24 lutego 1948 r. oraz ustawie z 2 kwietnia 1951 r. 
Podstawą regulacji są zasady hanafickiej szkoły prawnej29. 

                                                 
23 TamŜe, s. 39 n. 
24 Ustawa nr 126 z 15 sierpnia z 1951 r.; www.egyptlaws.com 
25 C. RUIZ-ALMODÓVAR, El Código Iraquí de Estatuto Personal, „MEAH. Sección Árabe-

Islam” 48(1999), s. 311-340; El derecho privado, s. 77 nn. 
26 El derecho privado, s. 531 nn.; C. RUIZ-ALMODÓVAR, El Código Yemení de Estatuto 

Personal, „MEAH. Sección Árabe-Islam” 53(2004), s. 203-265. 
27 C. RUIZ-ALMODÓVAR, El Código Jordano de Estatuto Personal, „MEAH. Sección 

Árabe-Islam” 46(1997) 277-318; El derecho privado, s. 103 nn. 
28 TamŜe, s. 131 nn. 
29 TamŜe, s. 187 nn. 
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Libia sprawy cywilne osób uregulowała w kodeksie z 1984 r. (ustawa  
nr 10), znowelizowanym w 1991 r. (ustawa nr 22 z 1 września tr.). Zachowano 
ogólne odniesienie do islamu jako jego źródła30. 

W Maroku wprowadzono nowy kodeks rodzinny ustawą z 3 lutego 2004 r. 
(nr 2003-70), w miejsce poprzedniego z roku 1957/8, istotnie nowelizowanego 
w 1993 r. Jego normy zawarto aŜ w 400. artykułach; są inspirowane zasadami 
malikickiej szkoły prawnej31. 

Takie teŜ leŜą u podstaw przepisów kodeksu statutu osobowego Maure- 
tanii, który został uchwalony 19 lipca 2001 r. (ustawa nr 52), opublikowany  
15 sierpnia 2001 r.32 

Omański kodeks statutu osobowego został promulgowany w 1997 r. 
(ustawą nr 32). Przy zachowaniu reguł koranicznych dotyczących małŜeństwa 
i rodziny, nie czyni odwołania do jakiejkolwiek szkoły prawnej33. W 1999 r. 
dekretem królewskim (nr 66) utworzony został krajowy rejestr stanu cywil-
nego. 

U podstaw kodeksu sudańskiego leŜą reguły hanafickiej szkoły prawnej, 
zapoŜyczenia interpretacyjne z innych szkół sunnickich, zwłaszcza malikic-
kiej, i opinie prawników. Normy zawarto w 408. artykułach. Został on ogło-
szony w 1991 r. (ustawa nr 42)34. 

śycie prywatne Syryjczyków reguluje kodeks cywilny z 17 września 1953 r. 
(ustawa nr 59), ogłoszony w „Al Jarida al-Rasmiyya” z 8 października 1953 r. 
(nr 63), nowelizowany ustawą z 31 grudnia 1975 r. (nr 34), promulgowaną  
w publikatorze ustaw z 21 stycznia 1976 r. (nr 3). Podobnie i tenŜe osadzony 
jest na regułach prawnej szkoły hanafickiej; uwzględnia ponadto dorobek po-
zostałych szkół35. 

Od 1 stycznia 1957 r. obowiązuje w Tunezji kodeks z 13 sierpnia 1956 r. 
(ustawa nr 13), ogłoszony w „Al Jarida al-Rasmiyya” z 17 sierpnia 1956 r. (nr 

                                                 
30 TamŜe, s. 205 n. 
31 Dahir 1-04-22 z 3 lutego 2004 r.; El derecho privado, s. 225 nn.; C. RUIZ-ALMODÓVAR, 

El nuevo Código Marroquí de la Familia, „Miscelánea de Estudios Árabe-Islam” 53(2004),  
s. 209-272. 

32 El derecho privado, s. 293 n.  
33 C. RUIZ-ALMODÓVAR, El Código Omani de Estatuto Personal, „MEAH. Sección Árabe-

Islam” 50(2001), s. 269-299; El derecho privado, s. 343 n. 
34 C. RUIZ-ALMODÓVAR, El Código Sudanes de Estatuto Personal, „MEAH. Sección 

Árabe-Islam” 49(2000), s. 179-224; El derecho privado, s. 455 n. 
35 C. RUIZ-ALMODÓVAR, El Código Sirio de Estatuto Personal, „MEAH. Sección Árabe-

Islam” 45(1996), s. 233-280; El derecho privado, s. 385 n. 
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66). Uchodzi za pierwszy pośród krajów arabskich, który przy zachowaniu 
podstaw prawa islamskiego wprowadził wiele innnowacji. Nowelizacje (10) 
oraz łączone z nim ustawy nadają kodeksowi statutu osobowego w Tunezji 
cechy nowoczesności36. 

III. Przegląd podstawowych instytucji 

Spośród wielu zagadnień37 wybrano kwestie podstawowe: pojęcie małŜeń-
stwa, zdolność do jego zawarcia, przeszkody małŜeńskie, wyraŜanie zgody 
(1), skutki zawarcia małŜeństwa – dokładniej relacje między małŜonkami oraz 
rodzicami i dziećmi (2), ustanie małŜeństwa (3). 

 
1. Pojęcie małŜeństwa i wybrane zagadnienia  

związane z jego zawarciem 
 
Pojęcie małŜeństwa 

MałŜeństwo jest traktowane jako kontrakt zawierany przez ludzi dojrza-
łych – męŜczyznę i kobietę – w celu ustanowienia rodziny. Kodeksy wprost 
lub pośrednio potwierdzają, Ŝe ta rodzina znajduje się pod kierownictwem, 
opieką męŜczyzny. Tylko w dwóch krajach odstąpiono od tej zasady – w Al-
gierii, poprzez derogację art. 39, oraz w Maroku, przez wskazanie, iŜ za ro-
dzinę są odpowiedzialni mąŜ i Ŝona (art. 4)38. 

Do kontraktu mogą być wprowadzane klauzule, które nie naruszają istoty  
i celów małŜeństwa islamskiego, ani nie zobowiązują do czegoś nielegalnego; 
w przeciwnym razie są traktowane jako nieistniejące, małŜeństwo zaś jest 
waŜne (Algieria, art. 19, 35; Egipt, art. 11’; Irak, art. 6; Jemen, art. 7.5; Jorda-
nia, art. 18, 19; Kuwejt, art. 40-42; Liban, art. 38; Libia, art. 3; Maroko, art. 
47, 48; Mauretania, art. 28, 29; Oman, art. 5; Syria, art. 13, 14; Sudan, art. 42 

                                                 
36 Np. o opiece traktuje ustawa 67/1958 oraz 69/1959, o rejestrze stanu cywilnego – 

3/1957, o ochronie dzieci – 92/1995, o własności małŜeńskiej w przypadku rozwodu – 
91/1998, o alimentacji – ustawa 65/1993. Zob. El derecho privado, s. 497 nn.; C. RUIZ-ALMO-
DÓVAR, El Código Tunecino de Estatuto Personal, „MEAH. Sección Árabe-Islam” 44(1995),  
s. 157-199; katalog aktów prawnych zob. www.juristetunisie.com 

37 Zob. C. RUIZ-ALMODÓVAR, La legislación de la familia en los países árabes, „Ayer. 
Revista de Historia Contemporánea” 65(2007) 1, s. 269-291. 

38 O prawach kobiet w islamie, o procesie przemian w Maroku, Algierii i Tunezji zob.: 
SOUAD EL HADRI, Los derechos de la mujer en el islam y su estatuto personal en el Magreb 
(Marruecos, Algeria y Túnez), Valencia 2009. 
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– klauzula o czasowości małŜeństwa uniewaŜnia je – i Tunezja, art. 11). W Ku-
wejcie, gdy klauzula narusza istotę małŜeństwa, jest ono niewaŜne (art. 40 a). 

 
Zdolność do zawarcia kontraktu małŜeńskiego 

Wolę zawarcia małŜeństwa mogą waŜnie wyrazić narzeczeni zdrowi na 
umyśle, dojrzali płciowo, którzy osiągnęli określony wiek. Wymóg zdrowia 
psychicznego wprost widnieje w kodeksach Iraku (art. 7.1), Jordanii (art. 5), 
Kuwejtu (art. 24a), Libii (art. 6a), Maroka (art. 19), Mauretanii (art. 6), Oma-
nu (art. 7) i Syrii (art. 15.1). W kilku innych jest wyprowadzany z norm  
domagających się zgody sędziego oraz autoryzacji medycznej w przypadku 
chorób umysłowych kandydatów, jeśli zawarcie małŜeństwa byłoby dobre  
dla chorego, a druga strona zainteresowana została poinformowana i nadal 
pragnęła tego małŜeństwa: Jemen (art. 11), Liban (art. 9), Sudan (art. 40).  
W niektórych w pierwszej grupie znajdują się podobne wymagania (Irak, art. 
7.2; Jordania, art. 8; Kuwejt, art. 24b; Libia, art. 10a; Maroko, art. 23; 
Mauretania, art. 6; Oman, art. 8; Syria, art. 15.2). W Jemenie, Libii i Omanie 
nie otrzyma się autoryzacji medycznej, jeśli choroba jest dziedziczna. W Ira-
ku sędzia nie zgodzi się na małŜeństwo, gdyby mogło mieć negatywny wpływ 
na społeczeństwo. 

Stwierdzona dojrzałość płciowa była furtką do małŜeństwa w dobie przed-
kodeksowej. Obecnie jej miejsce zajął minimalny wiek, przepisany w prawie 
stanowionym; pominięto go tylko w kodeksie Sudanu. Nie oznacza to, Ŝe 
praktyka małŜeństw osób nieletnich całkowicie ustała.  

Przy ustanawianiu minimalnego wieku do zawarcia małŜeństwa, w jed-
nych krajach kierowano się zasadą równości stron, w innych zaś dokonano 
zróŜnicowania. Do pierwszej grupy naleŜą: Algieria (art. 7), Irak (art. 7.1), 
Libia (art. 6b), Maroko (art. 19), Mauretania (art. 6) i Oman (art. 7). Do dru-
giej zaś: Egipt (ustawa 56/1923), Jordania (art. 5), Kuwejt (art. 26), Liban (art. 
4), Syria (art. 16) i Tunezja (art. 5). Wiek ten mieści się w przedziale 15-18 lat 
dla kobiet i 16-20 lat dla męŜczyzn, przy zróŜnicowaniu od roku do trzech lat. 
Oczywiście, w większości państw sędzia moŜe autoryzować niŜszy wiek; na 
przykład w Syrii – 13 lat dla kobiety i 15 dla męŜczyzny. 

W Jordanii, Kuwejcie i Syrii kontroli poddaje się równieŜ róŜnicę wieku 
między narzeczonymi. W Jordanii nie moŜe być ona większa niŜ 20 lat, jeśli 
kobieta nie ma ukończonych 18 lat (art. 7); w Kuwejcie przy róŜnicy wieku 
istotne jest stanowisko kobiety (art. 36); natomiast w Syrii wymagany jest 
analogiczny wiek nupturientów (art. 19).  
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RóŜnica religii 

Wśród przeszkód czasowo uniemoŜliwiaj ących zawarcie małŜeństwa 
znajduje się przeszkoda róŜnej religii nupturientów. Kobieta muzułmanka –  
w przeciwieństwie do męŜczyzny, który moŜe wziąć za Ŝonę Ŝydówkę lub 
chrześcijankę – moŜe wyjść za mąŜ wyłącznie za muzułmanina, w przeciw-
nym razie kontrakt jest niewaŜny (Algieria, art. 30; Irak, art. 17; Jemen, art. 
28; Jordania, art. 33.1; Kuwejt, art. 18.1; Liban, art. 58; Libia, art. 12c; Ma-
roko, art. 39.4; Mauretania, art. 46; Oman, art. 35.8; Syria, art. 48.2; Tunezja, 
art. 5 i okólnik ministra sprawiedliwości z 5 listopada 1973 r.). 

 
Równość strony 

Ten wymóg stawiany jest przede wszystkim w krajach o dominującej 
szkole hanafickiej. Traktowany jest jako przeszkoda czasowa, jednak w zróŜ-
nicowany sposób wypełniana treścią w obowiązujących kodeksach. W Jeme-
nie oznacza tyle, co odpowiedzialność męŜczyzny wobec kobiety pod wzglę-
dem religii i stylu Ŝycia (art. 48); podobnie w Sudanie – pod względem religii  
i moralności (art. 21); w Omanie – religii i obyczajów (art. 20); w Libii i Syrii 
– obyczajów (odpowiednio art. 15; art. 26-32); w Libanie – w profesji (art. 45, 
46); w Kuwejcie – w poboŜności (art. 34); w Jordanii – zdolność do złoŜenia 
daru odroczonego i utrzymania Ŝony (art. 20). Dbałość o weryfikację kryte-
riów równości spoczywa na kobiecie i jej opiekunie. W przypadku naruszenia 
wymienionych norm przez kobietę nieliczącą się z oceną opiekuna, niektóre 
kodeksy dają temu prawo Ŝądania uniewaŜnienia małŜeństwa (Jordania, art. 
22; Liban, art. 47; Syria, art. 27; Sudan, art. 24). Z takim samym Ŝądaniem 
mogą wystąpić kobieta i opiekun, gdyby okazało się, Ŝe zostali wprowadzeni 
w błąd, oszukani przez męŜczyznę, który rzeczywiście nie spełniał tych 
wymogów. Jednak takie uprawnienie tracą z chwilą zajścia kobiety w ciąŜę 
oraz po upływie roku od chwili zawarcia kontraktu (Jemen, art. 48; Jordania, 
art. 21-23; Kuwejt, art. 38, 39; Liban, art. 48-50; Libia, art. 15; Syria, art.  
30-32; Sudan, art. 13, 20-24). 

 
Okres prawnego oczekiwania 

Istotą tej – czasowej – przeszkody małŜeńskiej jest obowiązek powstrzy-
mania się kobiety oddalonej, rozwiedzionej, wdowy od ponownego wyjścia za 
mąŜ i aktów seksualnych; racją zaś jest uzyskanie pewności, Ŝe nie jest  
w ciąŜy oraz zachowanie Ŝałoby w przypadku wdowy. Kobieta cięŜarna ma 
zachować wstrzemięźliwość seksualną do urodzenia dziecka lub poronienia 
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oraz trzech okresów menstruacyjnych; kobieta bez świadomości ciąŜy – przez 
trzy okresy menstruacyjne; przy nieregularnych okresach – przez rok; kobieta 
po menopauzie – przez trzy miesiące; wdowa – cztery miesiące i dziesięć dni. 
W tym okresie kobieta pozostaje pod opieką i władzą byłego męŜa lub ro-
dziny. Okres oczekiwania wiąŜe męŜczyznę tylko w przypadku, gdy mając 
cztery Ŝony, postanowi poślubić nową, wcześniej oddalając jedną lub więcej  
z dotychczasowych. Nowy kontrakt małŜeński moŜe zawrzeć po zakończeniu 
okresu idda przez jedną z byłych Ŝon. 

Materia tej przeszkody jest szeroko regulowana w kodeksach: Algierii – 
art. 58-61; Iraku – art. 47-50; Jemenu – art. 12; Jordanii – art. 135-146; Ku-
wejtu – art. 155-160; Libanu – art. 139-149; Libii – art. 52; Maroka – art. 129-
141; Mauretanii – art. 111-119; Omanu – art. 119-124; Syrii – art. 121-127; 
Sudanu – art. 207-213 i Tunezji – art. 34-35. 

 
Poligynia (w powszechnym uŜyciu szerszy termin – poligamia) 

Ta forma małŜeństwa, między jednym męŜczyzną i więcej niŜ jedną ko-
bietą w tym samym czasie, mając podstawę koraniczną, jest dopuszczalna 
równieŜ w prawie stanowionym prezentowanych państw. Jednocześnie sta-
nowi przeszkodę do zawarcia małŜeństwa, jeśli męŜczyzna pozostaje juŜ  
w związkach z czterema kobietami. Odpowiednia norma z Koranu – sura IV, 3 
– jest obecna w kodeksach stanowionych, oprócz Tunezji, w której formalnie 
poligamia jest zakazana (art. 18). W innych państwach, przy zachowaniu 
istoty, stawia się dodatkowe – poza koranicznymi – ograniczenia (np. prawo 
kobiety do bycia poinformowaną o zamiarze poślubienia przez męŜa nowej 
Ŝony; uzyskania przez nią prawa do Ŝądania rozwodu; pozwolenia sędziego). 
W tych teŜ państwach poświęca się poligamii więcej miejsca w kodeksach,  
w innych tylko przenosi normę z Koranu: Algieria – art. 8, 30; Egipt – art. 
11’; Irak – art. 3-5, 13; Jemen – art. 12; Jordania – art. 28; Kuwejt – art. 21; 
Liban – art. 14; Libia – art. 13; Maroko – art. 39-46; Mauretania – art. 45; 
Oman – art. 35; Syria – art. 17 i 37; Sudan – art. 19.  

Mahr 

Wśród elementów konstytutywnych małŜeństwa islamskiego podaje się 
mahr – wiano, dar małŜeński39. Takie rozwiązanie przyjęto w większości 
                                                 

39 Zob. W. BAR, Mahr – element konstytutywny małŜeństwa islamskiego, [w:] Ius et fides. 
Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz,  
M. Kuć, Lublin 2006, s. 887-898. 
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kodeksów rodzinnych – Algierii (art. 9, 15), Jemenu (art. 33.1), Libii (art. 
19e), Maroka (art. 13.2), Mauretanii (art. 5), Omanu (art. 16c), Sudanu (art. 
25b) i Tunezji (art. 3). Z uwagi na jego charakter musi być określony w kon-
trakcie małŜeńskim, aczkolwiek w ostatnich reformach – przy zachowaniu 
charakteru konstytutywnego – od tego wymogu odstąpiły: Algieria (art. 15), 
Maroko (art. 27) oraz Mauretania (art. 14). 

W prawie Egiptu (art. 19), Iraku (art. 19.1), Jordanii (art. 54), Libanu (art. 
84), Kuwejtu (art. 55b), Syrii (art. 61.1) mahr traktowany jest jako prawo ko-
biety, a jego określenie w kontrakcie małŜeńskim jest fakultatywne. Ewentu-
alne późniejsze spory co do jego wysokości są rozstrzygane na podstawie 
zasady analogii – wysokość wiana ustalana jest według wartości daru otrzy-
manego przez inne kobiety z rodziny, a gdy takowych przypadków nie było – 
według zwyczaju miejscowego (zob. Egipt, art. 19; Jordania, art. 44; Liban, 
art. 80). 

Kobieta nabywa prawo do daru z chwilą zawarcia waŜnego kontraktu, zaś 
do pełnego wiana – z chwilą konsumacji związku (Jemen, art. 33; Jordania, 
art. 35; Kuwejt, art. 52; Liban, art. 69; Libia, art. 19e; Oman, art. 24b; Syria, 
art. 53 i Sudan, art. 29.2). W Jordanii (art. 42), Libanie (art. 76), Libii (art. 
45c), Mauretanii (art. 50) oraz w Tunezji (art. 22a) ma do niego prawo takŜe 
w przypadku wadliwego kontraktu. Wagę tego prawa kobiety oraz obowiązku 
męŜczyzny określa moŜliwość zanegowania poŜycia z męŜczyzną, który nie 
moŜe jej zmusić do konsumacji związku bez przekazania wiana; z kolei gdy 
kobieta zgodzi się na akt seksualny, traci prawo wystąpienia z pozwem roz-
wodowym z tytuły nieprzekazania jej wiana (Irak, art. 23.2; Jemen, art. 39; 
Jordania, art. 67; Kuwejt, art. 87c; Maroko, art. 31; Mauretania, art. 21; Oman, 
art. 25a; Syria, art. 72.2; Sudan, art. 30 i Tunezja, art. 13). 

Co moŜe stanowić wiano? Ustawodawcy ograniczają się do ogólnych 
sformułowań. MoŜe nim być wszystko, co moŜe stanowić zobowiązanie: Ku-
wejt (art. 54), Libia (art. 19b), Maroko (art. 28), Oman (art. 22), Syria (art. 
54.2), Sudan (art. 27), co jest legalne i wymienne na pieniądze (Tunezja, art. 
12; Algieria, art. 14; Kuwejt 4.5). 

Dar ten stanowi własność kobiety; nie moŜe sięgać po niego mąŜ, opiekun 
prawny ani jakikolwiek krewny (Jordania, art. 62; Liban, art. 90; Maroko,  
art. 29). 
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Zgoda małŜeńska i świadkowie jej wyraŜenia 

W prawie stanowionym nie potwierdza się wielowiekowej praktyki, mają-
cej źródło w szczególnej pozycji ojca lub opiekuna, pozwalającej im na po-
dejmowanie decyzji o małŜeństwie swoich córek i synów. Kodeksy domagają 
się zgody nupturientów, uzaleŜniając od tego waŜność kontraktu. Nie ma zaś 
jednolitego stanowiska co do formy składania oświadczeń. O ile męŜczyźni 
we wszystkich państwach mogą to czynić osobiście lub przy pomocy opie-
kuna, o tyle kobiety mają takie same moŜliwości tylko w Iraku (art. 4), Jorda-
nii (art. 14), Libanie (art. 35), Maroku (art. 10, 17, 25), Syrii (art. 5, 8) i Tune-
zji (art. 3, 9). Przez pośrednika – opiekuna małŜeńskiego – kobiety muszą 
zawierać małŜeństwo w Algierii (art. 9, 11), Jemenie (art. 7.2), Kuwejcie (art. 
8, 27, 30), Libii (art. 9, 11a), Mauretanii (art. 9, 26), Omanie (art. 16a, 17, 19) 
i Sudanie (art. 12, 14, 34.1). 

Opiekunem małŜeńskim moŜe być tylko dojrzały płciowo męŜczyzna, 
zdrowy umysłowo, krewny w linii męskiej (krewny agnatyczny): Algieria (art. 
11), Jemen (art. 16), Jordania (art. 9, 10), Kuwejt (art. 29a), Liban (art. 10, 
11), Libia (art. 7), Maroko (art. 25), Mauretania (art. 10), Oman (art. 11, 16b), 
Syria (art. 21, 22), Sudan (art. 25c, 32.1, 33), Tunezja (art. 8). W przypadku 
braku krewnego, rolę tę pełni męŜczyzna wskazany przez matkę (Mauretania, 
art. 12), albo sędzia – Algieria (art. 11), Jemen (art. 17), Jordania (art. 12), 
Kuwejt (art. 29a), Libia (art. 7e), Maroko (art. 11), Oman (art. 13), Syria (art. 
24), Sudan (art. 38) i Tunezja (art. 8). W tym ostatnim przypadku, w Maroku, 
Omanie, Syrii i Sudanie, nie mógłby być opiekunem kobiety, jeśli sam byłby 
jej narzeczonym, albo narzeczony naleŜał do jego rodziny (odpowiednio art. 
18, 14, 25 i 39). 

WaŜność konktraktu zaleŜy równieŜ od obecności świadków. Z reguły 
winni być oni męŜczyznami dojrzałymi fizycznie, zdrowymi umysłowo, mu-
zułmanami, jeśli obydwie strony są nimi, posiadającymi zdolność prawną, 
uŜywającymi władz słuchu, zdolnymi zrozumieć, Ŝe celem kontraktu jest mał-
Ŝeństwo. Do roli tej dopuszczane są kobiety, w sposób wyraźny w kodeksach 
Jemenu (art. 9), Jordanii (art. 16), Libii (art. 14), Syrii (art. 12) i Sudanu (art. 
26); w sposób pośredni – w prawie Iraku (art. 6.1) i Libanu (art. 34). Oczywiś-
cie z zachowaniem normy koranicznej o zastępowaniu tylko jednego męŜczyz-
ny przez dwie kobiety40. Wprost neguje się postępowanie według tej normy  
w Kuwejcie (art. 11), Maroku (art. 10) i Omanie (art. 28); sprzeciwia się jej 

                                                 
40 Sura II, w. 282. 
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prawo opierające się na sunnickiej szkole malikickiej, dominującej m.in.  
w pozostałych krajach Magrebu, tj. w Algierii (art. 9), Mauretanii (art. 27)  
i Tunezji (art. 3). 

 
2. Skutki zawarcia małŜeństwa 
 
Relacje wzajemne małŜonków 

Z tradycji patriarchalnej rodziny pochodzi obowiązek kobiety do bycia po-
słuszną męŜczyźnie, prawo męŜczyzny do kierowania nią, w tym w zakresie 
wyjazdów, studiów, pracy itp., z wyjątkiem decyzji nielegalnych oraz prze-
ciwnych dopuszczalnym klauzulom dodanym do kontraktu małŜeńskiego. Re-
gulacji w tej materii nie mają współczesne kodeksy rodzinne Algierii i Maro-
ka, zaś tunezyjski mówi o męŜczyźnie jako szefie/przywódcy rodziny (art. 23). 
W pozostałych zawarto przepisy podtrzymujące tradycyjne podejście: Algieria 
– art. 39; Egipt – art. 11’; Irak – art. 25, 33; Jemen – art. 40; Jordania – art. 37, 
39; Kuwejt – art. 88; Liban – art. 73; Mauretania – art. 56; Sudan – art. 52, 91. 

Z kolei obowiązkiem męŜczyzny a prawem kobiety męŜatki jest utrzyma-
nie tejŜe od chwili konsumacji związku do zakończenia okresu idda (Algieria, 
art. 37, 61, 74; Egipt, art. 1, 2, 17, 18’; Irak, art. 23, 50, 58; Jemen, art. 41, 96, 
150, 151; Jordania, art. 35, 67, 79, 80, 167; Kuwejt, art. 74, 162; Liban, art. 
69, 92, 150; Libia, art. 16, 17, 23; Maroko, art. 84, 187, 194, 196; Mauretania, 
art. 55, 84, 140, 147; Oman, art. 37, 42, 49, 52; Syria, art. 49, 51, 72, 83, 154; 
Sudan, art. 51, 69, 72, 73; Tunezja, art. 23, 38). W kodeksie Tunezji poleca się 
kobiecie współuczestnictwo w zaspokajaniu potrzeb rodziny, jeśli ta posiada 
dobra (art. 23); w Libii – jeśli jest wypłacalna, a nie ma tej zdolności męŜ- 
czyzna (art. 23). 

 
Relacje rodzice–dzieci 

Pochodzenie dziecka41 regulują wszystkie ustawy: Algieria (art. 40-46); 
Egipt (art. 15); Irak (51-54); Jemen (art. 121-126); Jordania (art. 147-149); 
Kuwejt (art. 166-172); Libia (art. 53-56); Libia (art. 53-56); Maroko (142-
162); Mauretania (art. 59-69); Oman (art. 70-77); Syria (128-136); Sudan (96-
108); Tunezja (art. 68-76). KaŜdy urodzony ma prawo do religii oraz nazwiska 
swojego ojca. To mu zapewnia pozycję dziecka z prawego łoŜa. Domniemywa 

                                                 
41 Zob. W. BAR, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska w prawie rodzinnym państw 

islamskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 7(2004), s. 221-232. 
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się, Ŝe ojcem dziecka jest mąŜ matki, jeśli urodziło się ono nie wcześniej niŜ 
sześć miesięcy od zawarcia kontraktu, a w przypadku jego rozwiązania nie 
później niŜ dwanaście miesięcy od tego faktu. Jemen i Algieria skracają ten 
okres – odpowiednio do dziewięciu i dziesięciu miesięcy. W Ŝadnym kraju 
zatem ustawodawcy nie przejęli nauczania tradycyjnych szkół sunnickich, 
wiąŜących pochodzenie dziecka od byłego męŜa, jeśli urodziło się ono dwa 
(hanaficka), cztery (hanbalicka i szafi’icka) czy nawet sześć lat (malekicka) 
od chwili jego śmierci lub oddalenia matki dziecka.  

Dzieci do czasu, kiedy nie posiadają własnych dóbr, mają być utrzymy-
wane przez ojca. KaŜdy z kodeksów reguluje tę materię inaczej, m.in. ze 
względu na płeć dziecka: Algieria – art. 75-77; Egipt – art. 18; Irak – art. 59, 
60; Jemen – art. 158, 159; Jordania – art. 168-170; Kuwejt – art. 200-202; 
Libia – art. 71; Maroko – art. 197-199; Mauretania – art. 152; Oman – art. 60-
62; Syria – art. 155, 156; Sudan – art. 81-84 i Tunezja – art. 46-48. W przy-
padku kobiety najczęściej obowiązek ten ustaje w chwili zamąŜpójścia, zaś 
męŜczyzny – osiągnięcia dojrzałości fizycznej, pełnej zdolności do czynności 
prawnych albo ukończenia studiów, ale nie dłuŜej niŜ do 25. roku Ŝycia (Ma-
roko – art. 198, Tunezja – art. 46). 

Z kolei dozór nad dzieckiem, obejmujący pilnowanie, ochronę, karmienie  
i edukację małoletniego, jest wykonywany przez obydwoje rodziców – w cza-
sie gdy pozostają w związku – w Libii (art. 62), Maroku (art. 164), Mauretanii 
(art. 123), Omanie (art. 130) i Tunezji (art. 57). W takiej samej sytuacji mał-
Ŝeńskiej opieka przynaleŜy matce, według prawa Iraku (art. 57) i Jordanii (art. 
154). Gdy nastąpi rozwiązanie kontraktu, uznaje się prawo kobiety do troski  
o dziecko. Nie jest ono jednak bezwarunkowe – nie moŜe wyjść za mąŜ za 
krewnego małoletniego, przenieść się do miejscowości, w której nie mieszka 
ojciec strzeŜonego, nie moŜe podróŜować z dzieckiem bez zgody jego ojca lub 
prawnego opiekuna. Traci to uprawnienie w przypadku apostazji. 

Wiek ustania dozoru jest bardzo zróŜnicowany; zaleŜy przede wszystkim 
od dominującej tradycji prawnej oraz płci nieletniego. W przypadku dziewcząt 
ustalono go na 9 lat albo aŜ po konsumację małŜeństwa; w odniesieniu do 
chłopców do ukończenia 7. lat Ŝycia albo pełnoletności. Szczegółowe normy 
zawarte są w prawie cywilnym osobowym Algierii – art. 65-72; Egiptu – art. 
20; Iraku – art. 57; Jemenu – art. 138-147; Jordanii – art. 154-166; Kuwejtu – 
art. 189-199; Libii – art. 62-70; Maroka – art. 163-170; Mauretanii – art. 121-
134; Omanu – art. 125-137; Syrii – art. 137-151; Sudanu – art. 109-126 i Tu-
nezji – art. 54-67. 
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Natomiast kuratela dotyczy osób nieletnich i ubezwłasnowolnionych oraz 
ich dóbr: Algieria (art. 87-100); Kuwejt (art. 208-212); Maroko (art. 211, 229-
276); Mauretania (art. 165, 176-202); Oman (art. 142, 158-189); Syria (art. 
163, 170-206); Sudan (art. 219, 233-258); Tunezja (art. 154, 155). Według 
zasad prawa koranicznego władzę rodzicielską w tym zakresie wykonuje  
wyłącznie ojciec lub krewny męŜczyzna. Ostatnie nowelizacje dopuszczają,  
chociaŜ ciągle w ograniczonym zakresie, interwencje kobiet/matek, np. po 
śmierci męŜa lub w przypadku jego niezdolności (ubezwłasnowolnienia): Al-
gieria (art. 87), Maroko (art. 238n), Tunezja (art. 154), albo gdy męŜczyzna 
ustanowi kobietę opiekunem testamentowym swych dzieci: Mauretania (art. 
12), Oman (art. 174) i Sudan (art. 246). 

 
3. Ustanie małŜeństwa 

Ustanie małŜeństwa nie musi być skutkiem śmierci jednego z małŜonków. 
W tradycji islamskiej dopuszczalny jest rozwód1. MoŜe mieć formę oddalenia 
lub orzeczenia sądowego. Z kolei oddalenie moŜe przybrać formę jednostron-
nego powiadomienia o rozwodzie, która przysługuje męŜczyźnie, bez ko-
nieczności wskazywania przez niego przyczyn czy postępowania proceso-
wego: Algiera, art. 48-52; Egipt – art. 1-5; Irak – art. 34-39; Jordania – art. 
83-1-1; Kuwejt – art. 97, 98, 102-110; Liban – art. 102-118; Libia – art. 28-
34; Maroko – art. 78-93; Mauretania – art. 83-91; Oman – art. 81-93; Syria – 
art. 85-94; Sudan – art. 128-1412. Tej formy rozwiązania małŜeństwa nie ak-
ceptuje tylko prawo Tunezji (art. 31), zaś w Maroku moŜliwość Ŝądania ta-
kiego postępowania uzyskuje równieŜ kobieta (art. 70, 78). 

Kodeksy i inne ustawy dopuszczają teŜ formę oddalenia za rekompensatą 
– kobieta moŜe prosić męŜa o oddalenie, jeśli tenŜe zgodzi się i ją oddali, po 
jej stronie powstaje ekonomiczne zobowiązanie (ustalony wykup): Algieria – 
art. 54; Egipt – ustawa o trybunałach nr 1/2000 z 29 stycznia; Irak – art. 46; 
Jemen – art. 72-74; Jordania – art. 102-112; Kuwejt – art. 11-119; Libia – art. 
48-51; Maroko – art. 120; Mauretania – art. 92-94; Oman – art. 94; Syria – art. 
95-104; Sudan – art. 142-150. Tylko ustawodawcy Libii (art. 35) i Maroka 
(art. 114) przewidują moŜliwość oddalenia za obopólną zgodą. 

                                                 
1 Koran, II, 226-235, 240n; XXIV, 6-9; XXXIII, 49; XLVI, 1; LVIII, 1-4; LXV, 4; zob. 

hadisy, www.islam_qa.com/words/Rulings; BAR, Wolność religijna, s. 170-174. 
2 W 2001 r. sąd w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) uznał waŜność rozwodu 

poprzez oddalenie, w którym zakomunikowanie decyzji męŜczyzny nastąpiło przez trzykrotne 
przesłanie kobiecie wiadomości SMS, iŜ nie jest juŜ jego Ŝoną. Z kolei w Indonezji takiej 
formy zakazano. Informacja za: „Wprost” 2001, nr 28.  
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Wszystkie kodeksy wprowadziły instytucję rozwodu poprzez wyrok sę-
dziego. RóŜnią się pod względem wskazanych przyczyn, z tytułu których  
o rozwód moŜe wnosić kobieta: Algieria – art. 53; Egipt – art. 4-14; Irak – art. 
40-45; Jemen – art. 47, 52-55, 97, 105, 108-112; Jordania – art. 113-134; Ku-
wejt – art. 120-142; Liban – art. 119-131; Libia – art. 39-44; Maroko – art. 94-
113; Mauretania – art. 100-110; Oman – art. 109-116; Syria – art. 105-115; 
Sudan – art. 151-203; Tunezja – art. 25. W Algierii i Tunezji przewidziano 
moŜliwość orzeczenia rozwodu za obopólną zgodą małŜonków (odpowiednio 
art. 48 i 31).  

 
Słowa kluczowe: małŜeństwo, prawo rodzinne, islam, państwa arabskie. 

 
 
 
 
 

Introduction to family law  
in contemporary Arab countries 

Summary 

In the first months of 2011, the Arab countries frequently made the headlines, were discussed 
on the radio, TV news bulletins and feature programmes, as well as Internet portals. Political crises 
are noteworthy. So are social norms. Given the migration movement between these countries and 
European states, the significance of their rules (including laws) of marriage and family is becoming 
apparent. 

This study, intended to provide an introduction and overview, consists of three parts. Tradi-
tional sources of the Islamic law are presented in succession as well as their impact on the legal or-
der of modern Arab countries with regard to marriage and family. Finally, regulations of fundamen-
tal family institutions in the fourteen Arab states are compared. Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and 
United Arab Emirates have not codified their family law, subjecting the institution of marriage and 
family to the rules of Sharia. Of the many issues the basic ones are selected: the notion of marriage, 
capability to get married, obstacles to marriage, giving consent, effects of concluding a marriage, 
relations holding between spouses and relations between parents and their offspring, and finally the 
cessation of marriage (the latter two in more detail). 

The abovementioned matters will be the focus of thorough studies, published in future issues of 
the journal. 

 
Key words: marriage, family law, Islam, Arab countries. 

Translated by Tomasz Pałkowski 
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Einführung in das Familienrecht  
heutiger arabischer Staaten 

Zusammenfassung 

In den ersten Monaten des Jahres 2011 standen die arabischen Länder mehrfach im Zentrum 
der Medien – der Tageszeitungen, der Informations- und publizistischen Rundfunk- und Fernseh-
programme sowie in den Internetportalen. Unsere Aufmerksamkeit verdienen jedoch nicht nur die 
krisenhaften politischen Ereignisse, sondern auch die Prinzipien des sozialen Lebens dort. Aufgrund 
der Migrationsbewegung von Bürgern dieser Staaten nach Europa wächst die Bedeutung der Kennt-
nis ihrer Regeln, einschließlich der Ehe und Familie betreffenden Rechtsregelungen. 

Dieser Artikel, der mit der Absicht einer Einführung und eines Überblicks verfasst wurde, 
besteht aus drei Teilen. Nacheinander vorgestellt werden die traditionellen Quellen des islamischen 
Rechts, dann deren Bedeutung in der Rechtsordnung der heutigen arabischen Staaten in Bezug auf 
Ehe und Familie, und schließlich wird eine Zusammenstellung der grundsätzlichen institutionellen 
Familienregelungen in 14 arabischen Staaten geboten: Saudiarabien, Bahrain, Katar und die Verei-
nigten Arabischen Emirate haben keine Kodifizierung des Familienrechts vollzogen, sondern unter-
stellen die Institution von Ehe und Familie direkt den Regeln der Scharia. Aus der Vielzahl der An-
gelegenheiten wurden grundsätzliche Fragen ausgewählt: der Begriff der Ehe, die Fähigkeit zur 
Eheschließung, Eheverbote, die Zustimmungserklärung, die Folgen der Eheschließung – genauer 
gesagt, die Beziehungen zwischen den Ehepartnern sowie zwischen Eltern und Kindern, sowie die 
Beendigung der Ehe. 

Die signalisierten Fragen werden den Gegenstand gesonderter Arbeiten bilden, welche in den 
kommenden Ausgaben der Zeitschrift veröffentlicht werden. 

 
Schlüsselwörter: Ehe, Familienrecht, Islam, arabische Staaten. 
 

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 

 

 
 
 
 

Вступ до сімейного законодавства  
сучасних арабських країн  

Pезюме  

У перші місяці 2011 р. арабські країни неодноразово знаходилися у заголовках газет,  
у багатьох інформаційних та публіцистичних програмах радіо та телебачення, на сайтах 
порталів. Заслуговують на увагу, однак, не лише події політичної кризи, але й принципи 
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суспільного життя. З огляду на міграційний рух до країн Європи, зростає значення знання 
цих принципів, зокрема, юридичних, у тому числі й тих, що стосуються шлюбу й сім’ ї.  

Дана стаття, яка має вступний та оглядовий характер, складається з трьох частин. Поче-
ргово тут представлені традиційні джерела мусульманського права, їх значення в правопо-
рядку сучасних арабських країн по відношенню до шлюбу й сім’ ї, врешті подано перелік 
основних регулювань інституцій сім’ ї в чотирнадцяти арабських країнах – Саудівська Аравія, 
Бахрейн, Катар і Об’єднані Арабські Емірати не здійснили кодифікації сімейного права, 
піддаючи інститути шлюбу й сім’ ї безпосередньо правилам шаріату. Серед багатьох проблем 
вибрано основні питання: поняття шлюбу, здатність його укладати, перешкоди для шлюбу, 
висловлення згоди, наслідки укладання шлюбу – детальніше відносини між подружжям та 
батьками й дітьми, розірвання шлюбу. 

Заявлені питання будуть предметом детальних опрацювань і публікуватимуться в черго-
вих числах часопису.  

 
Ключові слова: шлюб, сімейне законодавство, іслам, арабські країни. 

 
З польської переклала Надія Гергало 

 





Robert Kędziora 

Nowe instytucje i regulacje  
w postępowaniu administracyjnym 

Kodeks postępowania administracyjnego1, regulujący postępowanie przed 
organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych załatwianych 
w drodze decyzji administracyjnych, obowiązuje od ponad pięćdziesięciu lat, 
stanowiąc prawny wzorzec kształtowania stosunków między jednostką a ad-
ministracją publiczną w procesie konkretyzacji generalnych norm prawa ad-
ministracyjnego. Wysoki poziom merytoryczny kodyfikacji z 1960 r. sprawił, 
iŜ nie było konieczności dokonywania gruntownej rewizji systemu norm pol-
skiej procedury administracyjnej. Zasadnicze zmiany k.p.a. odnosiły się głów-
nie do podmiotowego zakresu obowiązywania ustawy i wiązały się z przywró-
ceniem, a następnie reformą samorządu terytorialnego, nie ingerowały one 
jednakŜe w istotę konstrukcji podstawowych zasad i instytucji procesowych.  

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy k.p.a. był nowelizowany siedmio-
krotnie. Część z dokonanych zmian ma charakter techniczny i terminolo-
giczny2. Drugim rodzajem zmian w k.p.a. są te, które zmierzają do unowocześ-
nienia administracji publicznej poprzez rozwój technologii informatycznych  
w postępowaniu administracyjnym3. Inną jeszcze kategorię zmian w prawie 
procesowym moŜna określić jako zmiany zmierzające do zdynamizowania, 

                                                 
DR ROBERT KĘDZIORA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst 

jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. (dalej cyt.: k.p.a.). 
2 Zob. np. zmiany art. 74 § 1 i art. 82 k.p.a. dokonane ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. Nr 182, poz. 1228. 
3 Zob. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 40,  
poz. 230. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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uproszczenia i przyspieszenia postępowania prowadzonego przez organy ad-
ministracji publicznej. Taki teŜ jest zasadniczy cel nowelizacji k.p.a. z 3 grud-
nia 2010 r.4, która stanowi główny przedmiot analizy niniejszego opracowa-
nia. Z treści uzasadnienia do ustawy nowelizacyjnej wynika, Ŝe ustawodawca 
w wyniku dokonanych zmian zamierza osiągnąć „usprawnienie postępowania 
administracyjnego przez eliminację istniejących ograniczeń, stworzenie moŜ-
liwości skarŜenia nie tylko samej bezczynności organu administracji publicz-
nej, ale równieŜ prowadzenia przez te organy postępowania w sposób prze-
wlekły (długotrwale nieuzasadniony), przy jednoczesnym zmotywowaniu 
stron postępowania do bardziej czynnego ich udziału”5. Ta obszerna noweliza-
cja, która weszła w Ŝycie 11 kwietnia 2011 r., sprowadza się nie tylko do ko-
rekty regulacji kodeksowych, ale takŜe wprowadza do systemu polskiej proce-
dury administracyjnej nowe instytucje procesowe, takie jak odmowa wszczę-
cia postępowania administracyjnego, zaŜalenie na przewlekłe prowadzenie 
postępowania oraz wezwanie bezczynnego organu do usunięcia naruszenia 
prawa. Praktyczny wymiar i skutki nowych unormowań ustali z czasem 
orzecznictwo sądów administracyjnych, niemniej jednak warto juŜ teraz roz-
waŜyć, w jaki sposób dokonane zmiany mogą wpłynąć na przyszły kształt 
postępowania administracyjnego. PoniŜsze omówienie zmian k.p.a. dokona-
nych nowelizacją z 3 grudnia 2010 r., nie ma wyczerpującego charakteru. 
Analizie poddane zostały przede wszystkim zmiany ustanawiające nowe in-
stytucje procesowe oraz niektóre istotniejsze korekty w zakresie istniejących 
unormowań kodeksowych. 

I. Odmowa wszczęcia postępowania 

Dodanie do k.p.a. przepisu art. 61a ma charakter zmiany systemowej, 
która skutkuje wprowadzeniem do ogólnej procedury administracyjnej nowej 
instytucji procesowej, jaką jest odmowa wszczęcia postępowania6. 

                                                 
4 Ustawa z dnia 3 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administra-

cyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 6, 
poz. 18 ze zm. 

5 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Druk sejmowy  
nr 2987 z 16 kwietnia 2010 r. 

6 Por. A. WRÓBEL, Komentarz bieŜący do art. 61a Kodeksu postępowania administracyj-
nego, teza 2, Lex/el. 2011. 
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Przed nowelizacją kodeks nie upowaŜniał organu administracji publicznej 
ani do orzekania o wszczęciu, ani o odmowie wszczęcia postępowania7. Za-
sada ta odnosiła się zarówno do postępowania wszczynanego z urzędu, jak  
i na Ŝądanie strony, a wyjątki od niej mogły wynikać z przepisów szczegól-
nych. Charakter kodeksowych wyjątków miały przepisy art. 149 § 1 i 3 oraz 
157 § 3 k.p.a., formalizujące stadium wszczęcia postępowania w nadzwyczaj-
nych trybach: wznowienia postępowania administracyjnego i stwierdzenia 
niewaŜności decyzji. Za regulację szczególną naleŜy takŜe uznać obowiązują-
cy przepis art. 31 § 2 k.p.a., na podstawie którego organ orzeka, w drodze pos-
tanowienia, o wszczęciu oraz o odmowie wszczęcia postępowania z urzędu na 
Ŝądanie organizacji społecznej.  

Nowelizacja nie zmienia zasad odnoszących się do sposobu zainicjowania 
postępowania administracyjnego. Oznacza to, Ŝe jeŜeli przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej, wszczęcie postępowania administracyjnego następuje 
wskutek wniesienia Ŝądania przez legitymowany podmiot (stronę postępowa-
nia) albo teŜ poprzez dokonanie przez organ administracji publicznej czynno-
ści procesowej skutkującej wszczęciem postępowania z urzędu (z reguły czyn-
nością tą jest doręczenie stronom – w trybie art. 61 § 4 k.p.a. – zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania z urzędu)8. Niemniej jednak wymaga podkreśle- 
nia, iŜ „wszczęcie postępowania na wniosek strony moŜe nastąpić wówczas, 
gdy zawarte we wniosku Ŝądanie dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej  
w drodze decyzji, wniosek został złoŜony przez osobę będącą stroną w rozu-
mieniu art. 28 k.p.a., wniosek odpowiada warunkom formalnym i proceso-
wym, a organ, do którego wniesiono podanie, jest właściwy w sprawie. Speł-
nienie powyŜszych przesłanek jest przedmiotem oceny przez organ admini-
stracji publicznej, do którego wniesiono Ŝądanie”9. Pozytywny wynik tej oce-
ny oznacza wszczęcie postępowania na Ŝądanie strony z dniem doręczenia Ŝą-
dania organowi administracji publicznej (art. 61 § 3 k.p.a.) lub – w przypadku 
Ŝądania wniesionego drogą elektroniczną – z dniem wprowadzenia tego Ŝąda-

                                                 
7 Por. wyrok NSA z 15 lipca 1992 r., V SA 178/92, ONSA 1993, nr 1, poz. 20 z glosą 

aprobującą B. ADAMIAK , „Przegląd Sądowy” 1994, nr 11-12, s. 135 n. 
8 Pozakodeksowe przepisy szczególne mogą przewidywać formę aktu administracyjnego 

(postanowienia) dla czynności wszczęcia postępowania administracyjnego w danej kategorii 
spraw indywidualnych; zob. np. art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. 

9 A. WRÓBEL [w:] M. JAŚKOWSKA, A. WRÓBEL, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Kraków 2000, s. 384; por. B. ADAMIAK , Niekonstytucyjność aktu normatywnego 
a czynności prawnoadministracyjne jednostki, „Państwo i Prawo” 2008, z. 4, s. 50. 
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nia do systemu teleinformatycznego organu (art. 61 § 3a k.p.a.). Natomiast 
niespełnienie poszczególnych przesłanek warunkujących wszczęcie postępo-
wania na Ŝądanie, wywołuje zróŜnicowane skutki uzaleŜnione od charakteru 
przesłanki. 

Negatywna ocena podania pod kątem zadośćuczynienia wymogom formal-
nym skutkuje pozostawieniem podania bez rozpoznania, w sytuacji gdy w po-
daniu tym nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma moŜliwości jego ustale-
nia na podstawie danych posiadanych przez organ, albo – w przypadku innych 
braków podania – gdy wnoszący podanie nie usunął tych braków w oznaczo-
nym terminie (art. 64 k.p.a.). Skutki procesowe wniesienia podania do nie-
właściwego organu określają natomiast art. 65 i 66 k.p.a., zobowiązujące or-
gan administracji publicznej do podjęcia stosownych czynności procesowych, 
przesądzających o dalszym biegu sprawy. 

Przeszkody dla wszczęcia postępowania administracyjnego mogą mieć teŜ 
charakter bezwzględny. Pierwszą z takich przeszkód jest skierowanie do or-
ganu administracji publicznej Ŝądania załatwienia sprawy, która nie jest spra-
wą indywidualną w rozumieniu art. 1 pkt 1 i 2 k.p.a., a więc w sytuacji, gdy 
przepisy prawa materialnego nie upowaŜniają organu do rozpoznania i roz-
strzygnięcia wniesionego Ŝądania przez wydanie decyzji administracyjnej10. 
Drugą nieusuwalną przeszkodą jest wniesienie Ŝądania wszczęcia postępowa-
nia przez podmiot, który nie posiada interesu prawnego, a więc nie moŜe być 
stroną postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

Zgodnie z nowym art. 61a k.p.a., w sytuacji gdy Ŝądanie wszczęcia postę-
powania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych, uzasad-
nionych przyczyn postępowanie nie moŜe być wszczęte, organ administracji 
publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na któ-
re słuŜy zaŜalenie. PoniewaŜ przed wejściem w Ŝycie art. 61a w kodeksie nie 
było podstawy prawnej do orzeczenia w formie aktu administracyjnego o od-
mowie wszczęcia postępowania, przyjmowano, iŜ w przypadku, gdy wnoszący 
podanie z Ŝądaniem wszczęcia postępowania nie miał interesu prawnego albo 
teŜ Ŝądał od organu administracji publicznej władczego załatwienia sprawy, 
która nie naleŜała do kategorii spraw indywidualnych załatwianych w drodze 
decyzji administracyjnych, wniesienie podania było bezskuteczne, a organ  

                                                 
10 Zob. wyrok NSA z 19 stycznia 2006 r., II GSK 340/05, LEX nr 196292; por. wyrok 

NSA z 26 lutego 1992 r., I SA 1408/91, „Wokanda” 1992, nr 5, s. 26 z glosą aprobującą Z. JA-
NOWICZA, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 4, s. 92 n.; wyrok NSA z 25 stycznia 1990 r., II SA 
1240/89, ONSA 1990, nr 1, poz. 16. 
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powinien ograniczyć się jedynie do poinformowania o tym fakcie wnoszące-
go podanie, czyniąc tym samym zadość zasadom ogólnym postępowania,  
w szczególności zaś zasadzie obowiązku informowania (art. 9 k.p.a.). W lite-
raturze przyjmowano jednak, Ŝe w przypadku, gdy w chwili złoŜenia Ŝądania 
wszczęcia postępowania nie moŜna było precyzyjnie ustalić, czy podmiot  
występujący z takim Ŝądaniem posiada czy nie posiada przymiotu strony w ro-
zumieniu art. 28 k.p.a., naleŜałoby wszcząć postępowanie administracyjne  
i w jego toku wyjaśnić wątpliwości dotyczące istnienia interesu prawnego 
wnoszącego podanie, a w przypadku jego braku – wszczęte postępowanie 
umorzyć11. W powyŜszych okolicznościach naleŜało jednakŜe zaaprobować 
fakt, iŜ postępowanie administracyjne zostało de facto wszczęte na skutek 
czynności osoby nieuprawnionej. Regulacja art. 61a k.p.a., wzorowana na art. 
165a ordynacji podatkowej12, ma na celu usunięcie powyŜszych problemów, 
które zmuszały organy do podejmowania róŜnego rodzaju pragmatycznych, 
ale zarazem niekonsekwentnych działań w złoŜonych stanach faktycznych  
i prawnych. 

Zastosowanie art. 61a k.p.a. jest uzaleŜnione od spełnienia następujących 
przesłanek: po pierwsze – do organu administracji publicznej zostało wnie-
sione podanie z Ŝądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego, po dru-
gie – zaistniała uzasadniona przyczyna, na skutek której postępowanie nie 
moŜe być wszczęte. Przepis egzemplifikuje tylko jedną z tych przyczyn, tzn. 
wniesienie Ŝądania przez osobę niebędącą stroną. Skutkiem tej regulacji jest 
konieczność dokonania oceny istnienia interesu prawnego osoby wnoszącej 
Ŝądanie, zanim jeszcze zostaną podjęte jakiekolwiek czynności, zmierzające 
bezpośrednio do rozpatrzenia i załatwienia sprawy. 

NaleŜy podkreśli ć, iŜ „inną uzasadnioną przyczyną” odmowy wszczęcia 
postępowania nie moŜe być zdarzenie, którego skutki procesowe zostały okre-
ślone odmiennie w przepisach kodeksu regulujących czynności inicjujące po-
stępowanie administracyjne. Do takich zdarzeń naleŜą: wniesienie podania za-
wierającego braki formalne oraz skierowanie Ŝądania do organu niewłaściwe-
go (art. 64-66 k.p.a.). Przyczyną uzasadniającą odmowę wszczęcia postępowa-
nia moŜe być natomiast, w szczególności, wniesienie Ŝądania po upływie ter-
minu ustanowionego prawem materialnym dla składania wniosków inicjują-

                                                 
11 Zob. W. CHRÓŚCIELEWSKI, Organ administracji publicznej w postępowaniu administra-

cyjnym, Warszawa 2002, s. 98. 
12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. 2005,  

Nr 8, poz. 60 ze zm. 
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cych postępowanie. Odmowa wszczęcia postępowania w trybie art. 61a k.p.a. 
powinna nastąpić takŜe w sytuacji, gdy postępowanie w tej samej sprawie in-
dywidualnej toczy się juŜ przed organem administracji publicznej albo zostało 
zakończone decyzją administracyjną. 

Adresat postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania będzie się le-
gitymował interesem prawnym w kwestionowaniu tego aktu. Przewidziana  
w art. 61a § 2 k.p.a. kontrola instancyjna, uruchamiana poprzez wniesienie za-
Ŝalenia, jest gwarancją procesową chroniącą przed nieuzasadnioną odmową 
wszczęcia postępowania administracyjnego13. Po wyczerpaniu drogi zaŜale-
niowej postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania moŜe być zaskar-
Ŝone do sądu administracyjnego. 

Przewidziana w art. 61a k.p.a. instytucja nie dotyczy postępowań urucha-
mianych z urzędu, poniewaŜ w tym przypadku nie pojawia się problem od-
mowy wszczęcia postępowania, a w nielicznych sytuacjach, w których prawo 
procesowe uprawnia określone podmioty (organizację społeczną, prokuratora, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka) do wystąpienia  
do organu administracji publicznej z wnioskiem o wszczęcie postępowania  
z urzędu, rozstrzyga zarazem kwestię zakresu obowiązku i formy uwzględnie-
nia tego wniosku14. 

Wprowadzając do przepisów kodeksu art. 61a, ustawodawca dokonał rów-
nocześnie ujednolicenia formy orzeczenia o odmowie wszczęcia postępowania 
prowadzonego w trybie zwyczajnym oraz w trybach nadzwyczajnych. Zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 149 § 3 k.p.a., odmowa wznowienia postępowania 
administracyjnego następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie to 
słuŜy zaŜalenie (art. 149 § 4 k.p.a.), a po jego wyczerpaniu – skarga do woje-
wódzkiego sądu administracyjnego. Natomiast uchylenie art. 157 § 3 k.p.a., 
który przewidywał formę decyzji administracyjnej dla czynności odmowy 
wszczęcia postępowania w sprawie niewaŜności decyzji, oznacza, Ŝe w sta-
dium wszczęcia postępowania prowadzonego w tym trybie naleŜy stosować 
przepis art. 61a k.p.a. 

 

                                                 
13 Por. W. CHRÓŚCIELEWSKI, W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a. dotyczących 

postępowania ogólnego opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w 2009 r., [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubi-
leuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi śukowskiemu, red. J. Posłuszny,  
Z. Czarnik, R. Sawuła, Przemyśl–Rzeszów 2009, s. 50. 

14 Zob. art. 31 § 2 i art. 182 k.p.a. 



Nowe instytucje i regulacje w postępowaniu administracyjnym 

 

 

133 

II. Wniesienie podania  
do niewłaściwego organu 

Nowelizacji uległy przepisy art. 65 i 66 k.p.a., normujące skutki wniesie-
nia podania do niewłaściwego organu administracji publicznej. Zmiana spro-
wadza się do odformalizowania czynności: przekazania podania organowi 
właściwemu w trybie art. 65 oraz zawiadomienia o konieczności wniesienia 
odrębnego podania do organu właściwego w trybie art. 66 § 1 i 2 k.p.a. Od-
formalizowanie to polega na zniesieniu wymogu dokonania tych czynności  
w drodze postanowienia, na które słuŜy zaŜalenie. W uzasadnieniu projektu 
nowelizacji podkreślono, iŜ wprowadzenie formy postanowienia od dnia  
1 stycznia 2004 r. miało zagwarantować wnoszącym podania ochronę ich 
praw. Niemniej jednak 

 
w praktyce te przepisy nie sprawdziły się i powodują jedynie niepotrzebne przedłuŜanie 
się postępowania administracyjnego. Postanowienia […] mogą skarŜyć jedynie strony po-
stępowania, prawa takiego nie mają natomiast organy administracji publicznej wskazane 
jako właściwe do załatwienia danej sprawy. ZaskarŜenie tego postanowienia przez jedną 
ze stron uniemoŜliwia załatwienie sprawy w stosunku do pozostałych stron, dopóty, do-
póki nie zostanie rozpatrzone zaŜalenie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). NaleŜy 
zwrócić ponadto uwagę, Ŝe postanowienie organu drugiej instancji moŜe być zaskarŜone 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. JeŜeli natomiast organ administracji publicz-
nej został błędnie wskazany w postanowieniu jako właściwy, to moŜe on jedynie wystąpić 
w trybie art. 22 k.p.a. do właściwego organu o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.  
W wyniku przyjętego rozwiązania powstaje pewien dualizm w zakresie środków praw-
nych słuŜących wzruszeniu wadliwego postanowienia, zaŜalenie – dla stron postępowania 
i wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość – w stosunku do organów administracji 
publicznej. Postanowienia te, jako zaskarŜalne, mogą być wzruszane w trybie art. 156 
k.p.a., co powoduje w tym przypadku istnienie obok siebie dwóch konkurencyjnych postę-
powań – o stwierdzenie niewaŜności wadliwego postanowienia i o rozstrzygnięcie sporu  
o właściwość. Mają one zupełnie inny charakter, krąg stron i wywierają inne skutki praw-
ne – postanowienie o stwierdzeniu niewaŜności postanowienia – ex tunc, zaś postanowie-
nie o rozstrzygnięciu sporu o właściwość – ex nunc. W praktyce nierzadkie są przypadki, 
gdy z postanowienia wydanego w trybie art. 65 wynika właściwość innego organu do za-
łatwienia sprawy niŜ z postanowienia o rozstrzygnięciu sporu o właściwość. W konsek-
wencji powyŜszego pojawia się szereg wątpliwości co do skutków prawnych takiego pos-
tanowienia, które nie zostało wyeliminowane z obrotu prawnego15. 

 

                                                 
15 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-

nego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Druk sejmowy  
nr 2987 z 16 kwietnia 2010 r. 
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Z powyŜszych powodów, na podstawie znowelizowanego art. 65 § 1 
k.p.a., jeŜeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, 
jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje to podanie do organu 
właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawia-
domienie o przekazaniu podania powinno zawierać uzasadnienie. Jest ono nie-
zaskarŜalną czynnością materialno-techniczną, pozbawioną cech aktu admini-
stracyjnego. Natomiast z nowego brzmienia art. 66 § 1 k.p.a. wynika, iŜ jeŜeli 
podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez róŜne organy, 
organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przed-
miotem rozpoznania sprawy naleŜące do jego właściwości, równocześnie za-
wiadamiając wnoszącego podanie, Ŝe w innych sprawach powinien wnieść od-
rębne podanie do właściwego organu. W zawiadomieniu tym naleŜy wskazać 
właściwy organ oraz poinformować, Ŝe odrębne podanie złoŜone zgodnie  
z treścią zawiadomienia w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawia-
domienia uwaŜa się za złoŜone w dniu wniesienia pierwszego podania. Trzeba 
teŜ podkreślić, iŜ zachowano formę zaskarŜalnego postanowienia dla czynno-
ści zwrotu podania wnoszącemu. Zgodnie z art. 66 § 3 k.p.a., zwrot taki na-
stępuje, jeŜeli organ, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy, a na 
podstawie danych podania nie moŜna ustalić organu właściwego, albo gdy  
z podania wynika, Ŝe właściwy w sprawie jest sąd powszechny. 

III. Przewlekłe prowadzenie postępowania 
przez organ administracji publicznej 

Odnosząc się do zmian w zakresie terminów załatwiania spraw, naleŜy  
w pierwszej kolejności krytycznie ocenić kwestię nowelizacji art. 35 § 4 k.p.a. 
Dotychczasowy przepis o treści: „Organy wyŜszego stopnia mogą określać ro-
dzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niŜ określone w § 3”, 
otrzymał brzmienie: „Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niŜ 
określone w § 3”. Wadliwość nowego sformułowania art. 35 § 4 k.p.a. wynika 
z faktu, iŜ przepis ten nie zawiera Ŝadnej nowej treści normatywnej. Zgodnie 
bowiem z zasadą legis specialis, przepis szczególny zawsze moŜe modyfiko-
wać zakres zastosowania przepisu ogólnego bez konieczności deklarowania 
takiej moŜliwości w drodze dodatkowej regulacji prawnej. Natomiast, co war-
to podkreślić, wyraźne przesądzenie w kodeksie o istnieniu pozakodeksowych 
przepisów szczególnych osłabia jednolitość regulacji procedury ogólnej i mo-
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Ŝe być potraktowane jako zgoda ustawodawcy na dekodyfikację przepisów 
postępowania administracyjnego. 

Nowelizacja k.p.a. wzbogaciła postępowanie administracyjne o nowe 
środki w zakresie przeciwdziałania nieterminowemu załatwianiu spraw przez 
organy administracji publicznej. W dotychczasowym stanie prawnym, na mo-
cy art. 37 k.p.a., strona miała moŜliwość wniesienia zaŜalenia do organu wyŜ-
szego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. 
lub wyznaczonym przez organ administracji publicznej w zawiadomieniu syg-
nalizacyjnym, dokonanym w trybie art. 36 k.p.a. Wyczerpanie tego zaŜalenia 
pozwalało stronie wystąpić ze skargą na bezczynność organu do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego. 

Zmiana art. 37 § 1 k.p.a. polega przede wszystkim na objęciu kontrolą  
– w ramach procedury administracyjnej – przewlekłego sposobu prowadzenia 
postępowania przez organy administracji publicznej. Ze zmianą art. 37 § 1 
k.p.a. została skorelowana nowelizacja przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi16, w konsek-
wencji której, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., przewlekłe prowadzenie po-
stępowania, obok bezczynności organu, moŜe stanowić przedmiot skargi do 
sądu administracyjnego. 

NaleŜy jednakŜe zauwaŜyć, iŜ zakaz przewlekania czynności procesowych 
funkcjonował takŜe przed nowelizacją art. 37 k.p.a. Był on wyprowadzany  
z treści art. 35 § 1 k.p.a., zobowiązującego organy administracji publicznej do 
załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. W literaturze przyjmuje się bowiem 
bezspornie, iŜ działanie bez zbędnej zwłoki, o którym stanowi art. 35 § 1 
k.p.a., oznacza zakaz nieuzasadnionego przetrzymywania spraw bez nadawa-
nia im biegu oraz obowiązek prowadzenia postępowania bez niepotrzebnego 
wstrzymywania i przewlekania jakichkolwiek czynności procesowych doko-
nywanych w toku postępowania17. RównieŜ dotychczasowe orzecznictwo kon-
sekwentnie podziela pogląd, iŜ niezałatwienie sprawy w terminie (tzw. milcze-
nie organu) ma miejsce nie tylko w sytuacji, gdy organ administracji publicz-
nej w terminie ustanowionym przez prawo nie podjął Ŝadnych czynności 
zmierzających do załatwienia sprawy, ale takŜe wtedy, gdy wprawdzie prowa-

                                                 
16 Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej cyt.: p.p.s.a.). 
17 Zob. R. KĘDZIORA, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 

2008, s. 244-245; por. R. ORZECHOWSKI [w:] J. BORKOWSKI, J. JENDROŚKA , R. ORZECHOWSKI, 
A. ZIELIŃSKI, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, War-
szawa 1989, s. 128. 
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dził postępowanie, niemniej jednak nie zakończył go wydaniem rozstrzygnię-
cia w terminie18. Na gruncie dotychczasowych przepisów k.p.a. oraz p.p.s.a. 
za równoznaczne z bezczynnością organu, w rozumieniu kodeksu, uznawane 
były czynności podejmowane przez organ w toku postępowania, skutkujące 
przewlekaniem tego postępowania albo mające na celu uchylenie się od załat-
wienia sprawy zgodnie z przepisami prawa. Przykład takiej czynności stanowi 
odmowa wydania decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy przepisy prawa zo-
bowiązują organ do załatwienia sprawy w takiej właśnie formie19. 

Nowela k.p.a. oraz p.p.s.a. wyraźnie rozróŜnia niezałatwienie sprawy (bez-
czynność organu) oraz przewlekłe prowadzenie postępowania, ujmując je jako 
dwie odrębne postaci zachowania organu sprzecznego z prawem procesowym. 
Rodzi się zatem pytanie, czy w konsekwencji tego rozróŜnienia powstają no-
we i samodzielne, a zatem róŜne co do treści i znaczenia podstawy do kwes-
tionowania bierności organów administracji publicznej. MoŜna załoŜyć, iŜ 
ustawodawca odróŜniając przewlekłe prowadzenie postępowania od bezczyn-
ności, utoŜsamił tę ostatnią z przypadkiem bezprawnego przekroczenia termi-
nu załatwienia sprawy. Natomiast zastój procesowy, kwalifikowany jako prze-
wlekłość postępowania, moŜe obejmować róŜnego rodzaju zachowania, któ-
rych istota wyraŜa się w celowym zaniechaniu określonych czynności pro- 
cesowych lub ich podejmowaniu i prowadzeniu z zamiarem przewlekania po-
stępowania. Zarzut przewlekania postępowania będzie moŜna postawić np.  
w sytuacji, gdy organ administracji publicznej nie załatwia wniosku strony  
o podjęcie zawieszonego postępowania, albo gdy, uznając się za niewłaści- 
wy w sprawie, nie przekazuje podania organowi właściwemu. Przewlekłe pro-
wadzenie postępowania będzie moŜna zarzucić organowi takŜe wówczas, gdy 
strona nie zgodzi się z celowością wyznaczania nowego terminu załatwienia 
sprawy na podstawie art. 36 k.p.a., albo poda w wątpliwość długość terminu 
wyznaczonego w trybie tego przepisu. W świetle nowych przepisów moŜliwe 
byłoby takŜe, jak się wydaje, kwestionowanie poszczególnych czynności pro-
cesowych organu podejmowanych – w ocenie strony – z zamiarem przewleka-
nia postępowania, np. przeprowadzanie kolejnego dowodu na okoliczność 
stwierdzoną uprzednio na podstawie innego środka dowodowego. 

Nowelizacji art. 37 § 1 k.p.a. towarzyszy zmiana przepisów p.p.s.a., pole-
gająca na wprowadzeniu nowego środka kontroli sądowoadministracyjnej,  

                                                 
18 Zob. wyrok NSA z 19 lutego 1999 r., IV SAB 153/98, LEX nr 48699. 
19 Zob. wyrok NSA z 14 czerwca 1983 r., SAB/Wr 6/83, „Gospodarka – Administracja 

Państwowa” 1987, nr 13, s. 47. 
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w postaci skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 3 § 2 pkt 8 
p.p.s.a.). Warunkiem skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyj-
nego jest wyczerpanie środków zaskarŜenia, słuŜących skarŜącemu w postę-
powaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba Ŝe skargę wnosi proku-
rator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 52 
p.p.s.a.). W przypadku ogólnego postępowania administracyjnego, prowadzo-
nego na podstawie przepisów k.p.a., takim środkiem zaskarŜenia – w odnie-
sieniu do bezczynności organu – było dotychczas tylko zaŜalenie do organu 
wyŜszego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie20. Natomiast w przy-
padku, gdy organem pozostającym w bezczynności było samorządowe kole-
gium odwoławcze lub minister (w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a.), czyli 
organy, nad którymi w postępowaniu administracyjnym nie ma organów wyŜ-
szego stopnia w rozumieniu kodeksu, tryb przewidziany w art. 37 k.p.a. nie 
miał zastosowania, a stronie nie przysługiwały na drodze administracyjnej 
Ŝadne środki prawne do przeciwdziałania bezczynności organu. Wniesienie 
skargi na bezczynność nie musiało być poprzedzone w takiej sytuacji wyczer-
paniem środków zaskarŜenia. W szczególności nie miało tu zastosowania 
przewidziane w art. 52 § 3 p.p.s.a. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 
poniewaŜ środek uregulowany w tym przepisie ma zastosowanie tylko w spra-
wach wymienionych w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., tzn. w sprawach skarg na akty  
i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obo-
wiązków wynikających z przepisów prawa, inne niŜ decyzje i postanowienia 
wydawane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpie-
czającym21. Wypełniając brak w zakresie środka zaskarŜenia w postępowaniu 
administracyjnym, nowelizacja art. 37 § 1 k.p.a. ustanowiła nową instytucję 
procesową w postaci wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie to 
słuŜy stronie w sytuacji, gdy nad organem, który nie załatwił sprawy w termi-
nie lub w sposób przewlekły prowadził postępowanie, nie ma organu wyŜsze-
go stopnia. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 37 § 1 
k.p.a. naleŜy obecnie traktować jako środek zaskarŜenia, którego wyczerpanie 
jest warunkiem skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

NaleŜy ponadto nadmienić, iŜ w wyniku nowelizacji art. 37 § 2 k.p.a. 
dokonanej ustawą z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funk-

                                                 
20 Zob. wyrok NSA z 5 stycznia 1993 r., SAB/Wr 47/92, „Wspólnota” 1993, nr 41, s. 18; 

postanowienie NSA z 29 kwietnia 1998 r., I SAB/Gd, 8/97, LEX nr 33599. 
21 Zob. postanowienie NSA z 6 lipca 2006 r., I OSK 480/06, LEX nr 188512. 
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cjonariuszy publicznych za raŜące naruszenie prawa22, organ wyŜszego stop-
nia, uznając za uzasadnione zaŜalenie na niezałatwienie sprawy w terminie  
i podejmując stosowne czynności w celu usunięcia tego stanu, stwierdza jed-
nocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z raŜącym na-
ruszeniem prawa. Zgodnie z art. 6 pkt 6 w zw. z art. 5 powołanej ustawy, 
stwierdzenie raŜącego naruszenia prawa, w trybie art. 37 § 2 k.p.a. stanowi jed-
ną z przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego. 

IV. Zasady ogólne  
postępowania administracyjnego 

Nowelizacja k.p.a. modyfikuje unormowania w zakresie trzech zasad 
ogólnych postępowania administracyjnego: zasady prawdy obiektywnej (art. 7 
k.p.a.), zasady pogłębiania zaufania do organów państwa (art. 8 k.p.a.) oraz 
zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 16 § 1 k.p.a.). 

Zmiana art. 7 k.p.a. w części dotyczącej zasady prawdy obiektywnej na-
daje tej zasadzie następującą treść: „W toku postępowania organy administra-
cji publicznej [...] z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynno-
ści niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwie-
nia sprawy”. Według uzasadnienia projektu nowelizacji, dodanie w art. 7 
k.p.a. zwrotu: „z urzędu lub na wniosek stron”, ma na celu zaktywizowanie 
stron w postępowaniu administracyjnym. „Chodzi o to, Ŝeby nie przerzucały 
one całego cięŜaru postępowania na organ prowadzący postępowanie, z dru-
giej zaś strony przyznaje im równieŜ prawo do aktywnego wpływania na wy-
jaśnienie stanu faktycznego sprawy”. 

NaleŜy podkreśli ć, iŜ – wbrew załoŜeniom projektodawcy – zmiana art. 7 
k.p.a. nie ma wpływu ani na konstrukcję postępowania dowodowego, opartego 
na zasadzie oficjalności, ani na rozkład cięŜaru dowodu w postępowaniu ad-
ministracyjnym23. Skutki tej zmiany naleŜy natomiast rozpatrywać w kontek-
ście realizacji wyraŜonej w art. 10 k.p.a. zasady czynnego udziału strony  
w postępowaniu, jako konkretyzację i dodatkową gwarancję tejŜe zasady. 
Według B. Adamiak, w wyniku nowelizacji art. 7 k.p.a. w konstrukcji zasady 
prawdy obiektywnej pojawia się, obok elementu oficjalności czynności dowo-

                                                 
22 Dz. U. Nr 34, poz. 173. 
23 Zob. H. KNYSIAK-MOLCZYK [w:] H. KNYSIAK-MOLCZYK, A. MUDRECKI, Czynności pro-

cesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, 
red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2011, s. 155. 
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dowych, nowy element – w postaci procesowego prawa strony do występowa-
nia z wnioskami o przeprowadzenie przez organ administracji publicznej okre-
ślonych czynności dowodowych. Wnioski takie poddawane są ocenie przez 
organ stosownie do szczegółowych regulacji zawartych w art. 78 k.p.a. Zgod-
nie z § 1 tego przepisu, Ŝądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu 
naleŜy uwzględnić, jeŜeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca 
znaczenie dla sprawy. Doniosłość zmiany art. 7 k.p.a. wyraŜa się zaś w tym, iŜ 
expressis verbis zadeklarowane zostało prawo strony do wpływu na zakres 
czynności postępowania wyjaśniającego przez wnioskowanie o przeprowa-
dzenie tych czynności. 

 
Ustanowienie tego prawa w konstrukcji zasady ma konsekwencje prawne dla wadliwości 
postępowania prowadzonego w sprawie. Nierozpoznanie wniosku strony (stron) o podję-
cie czynności niezbędnej dla dokładnego ustalenia stanu faktycznego sprawy stanowi ra-
Ŝące naruszenie przepisów prawa procesowego. Inaczej naleŜy ocenić nieuwzględnienie 
wniosku co do podjęcia czynności. Ocena, czy wnioskowana czynność dowodowa jest 
niezbędna do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, naleŜy do właściwości 
organu administracji publicznej. Niezbędne czynności wyjaśnienia stanu faktycznego to 
czynności, które dotyczą ustalenia faktów, które pozostają w zakresie faktów zapisanych 
w normie prawnej przepisu prawa materialnego – hipotetycznym stanie faktycznym. Wa-
dliwa ocena organu administracji publicznej rozpoznającego sprawę nie będzie stanowiła 
raŜącego naruszenia przepisów prawa procesowego. Prowadzić moŜe jednak i do raŜącego 
naruszenia przepisów prawa procesowego w razie gdy konsekwencją wadliwej oceny nie-
zbędności czynności dowodowej wnioskowanej przez stronę (strony) będzie zastosowanie 
konsekwencji prawnej do stanu faktycznego, który nie był zapisany w hipotetycznym sta-
nie faktycznym24. 

 
Według W. Chróścielewskiego, dotychczasowa regulacja art. 8 k.p.a., na-

kazująca organowi administracji publicznej prowadzenie postępowania w spo-
sób pogłębiający zaufanie obywateli do organów państwa, zupełnie nie przy-
stawała do ciągle zmniejszającego się poziomu zaufania obywateli do państwa 
i działań jego organów25. Treść zasady wyraŜonej w tym przepisie, z góry 
zakładała bowiem istnienie zaufania obywatela do organów państwowych, od 
działania organów administracji publicznej wymagając jego wzmacniania 
(pogłębiania)26. Znowelizowany art. 8 k.p.a. otrzymał zatem brzmienie: „Or-

                                                 
24 B. ADAMIAK  [w:] B. ADAMIAK , J. BORKOWSKI, Kodeks postępowania administracyj-

nego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 58. 
25 Zob. CHRÓŚCIELEWSKI, W sprawie projektu nowelizacji, s. 47. 
26 J. BORKOWSKI [w:] B. ADAMIAK , J. BORKOWSKI, Postępowanie administracyjne i sądo-

woadministracyjne, Warszawa 2003, s. 36; szerzej na temat zasady z art. 8 k.p.a. zob.: R. KĘ-
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gany administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący za-
ufanie jego uczestników do władzy publicznej”. NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, iŜ 
reguła procesowego nakazu wywiedziona z nowej treści tego przepisu, ma 
aktualnie inny zakres podmiotowy niŜ dotychczasowa regulacja. Jej adresa-
tami są teraz bez wątpienia nie tylko organy administracji publicznej, będące 
„organami państwa”, ale takŜe inne organy i podmioty realizujące zadania 
publiczne (wykonujące władzę publiczną), w szczególności poprzez orzekanie 
w sprawach indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych. Natomiast 
dla określenia kręgu adresatów czynności budzących zaufanie do władzy pu-
blicznej, w miejsce dotychczasowego sformułowania „obywatele” uŜyto okre-
ślenia „uczestnicy postępowania”. 

Nowelizacja art. 16 § 1 k.p.a. rozstrzyga spór co do charakteru prawnego 
decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji przez ministra, w ro-
zumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a., lub samorządowe kolegium odwoławcze.  
Z dotychczasowego brzmienia zdania 1 tego przepisu wynikało, iŜ: „Decyzje, 
od których nie słuŜy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są osta-
teczne”. Zestawienie art. 16 § 1 zd. 1 k.p.a. z treścią art. 127 § 3 k.p.a. upraw-
niało, na podstawie wykładni gramatycznej, do uznania decyzji ministrów  
i samorządowych kolegiów odwoławczych za decyzje ostateczne. Znowelizo-
wany przepis art. 16 § 1 k.p.a. nadaje nowy zakres pojęciu decyzji ostatecznej, 
przyjmując, iŜ ostateczny charakter mają te decyzje, od których nie słuŜy od-
wołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrze-
nie sprawy. 

V. Czynności materialno-techniczne 

Zmiany k.p.a. w zakresie czynności materialno-technicznych organów 
administracji publicznej dotyczą doręczania pism, wezwań oraz udostępniania 
akt sprawy. 

Nowym brzmieniem art. 40 § 2 k.p.a. rozstrzygnięto kwestię doręczania 
pism w sytuacji wielości pełnomocników w postępowaniu. Zasada ekonomii 
procesowej uzasadnia przyjęcie regulacji, iŜ w przypadku ustanowienia kilku 

                                                 
DZIORA, Prawne determinanty ochrony zaufania obywateli do administracji publicznej, [w:] 
Prawne i aksjologiczne aspekty słuŜby cywilnej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazu-
ryk, Lublin–Warszawa 2010, s. 207-217; A. WIKTOROWSKA, Zasada ogólna zaufania do admi-
nistracji publicznej, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego,  
s. 365-376. 
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pełnomocników, organ doręcza pisma tylko jednemu z nich. Dla strony za-
strzeŜono jednakŜe uprawnienie do wskazania takiego pełnomocnika. JeŜeli 
strona nie skorzysta z tej moŜliwości, skutek prawny doręczenia zostanie 
osiągnięty przez doręczenie pisma pełnomocnikowi wybranemu przez organ 
administracji publicznej. 

Unormowania zawarte w nowych paragrafach 4 i 5, dodanych do art. 40 
k.p.a., mają na celu zapobieŜenie sytuacji wstrzymania czynności proceso-
wych wskutek niemoŜności doręczenia pisma. Wzorem dla tych zmian jest 
przepis art. 1135 Kodeksu postępowania cywilnego27. Normy zawarte w tych 
przepisach odnoszą się do stron zamieszkałych lub mających siedzibę za gra-
nicą. Artykuł 40 § 4 k.p.a. obliguje stronę, która nie ustanowiła pełnomocnika 
zamieszkałego w kraju do prowadzenia sprawy, do wskazania w kraju pełno-
mocnika do doręczeń. NaleŜy nadmienić, iŜ – stosownie do art. 33 § 1 k.p.a. – 
pełnomocnikiem do doręczeń moŜe być osoba fizyczna mająca zdolność do 
czynności prawnych, zaś uprawnienia tego pełnomocnika ograniczają się je-
dynie do przyjmowania pism procesowych skierowanych do strony zamiesz-
kałej za granicą (obywatela polskiego lub cudzoziemca). Natomiast zgodnie  
z art. 40 § 5 k.p.a.: „W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń prze-
znaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia. Stronę naleŜy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona 
powinna być równieŜ pouczona o moŜliwości złoŜenia odpowiedzi na pismo 
wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto moŜe być 
ustanowiony pełnomocnikiem”. 

Modyfikacja treści art. 55 k.p.a., dotyczącego wezwań w sprawach nie-
cierpiących zwłoki, polega na uaktualnieniu i doprecyzowaniu tego przepisu. 
Zgodnie z nowym jego brzmieniem, w sprawach niecierpiących zwłoki wez-
wania moŜna dokonać równieŜ telefonicznie albo przy uŜyciu innych środków 
łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54 § 1 k.p.a. oraz imienia, 
nazwiska i stanowiska słuŜbowego pracownika organu wzywającego. 

Nową treść uzyskał takŜe art. 73 k.p.a., regulujący problematykę udostęp-
niania akt sprawy. Konstrukcja art. 73 § 1 k.p.a. w dotychczasowym brzmie-
niu oparta była na formule obowiązku umoŜliwiania stronie przez organ admi-
nistracji publicznej przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek  
i odpisów. Obowiązek ten rozciągał się na kaŜde stadium postępowania ad-
ministracyjnego. Nowa treść wskazanego przepisu ujmuje dostęp do akt spra-

                                                 
27 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm. 
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wy, jako prawo strony do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich no-
tatek, kopii i odpisów. Nowela rozstrzygnęła ponadto wątpliwości co do za-
kresu czasowego tego prawa, przyjmując, iŜ przysługuje ono równieŜ po za-
kończeniu postępowania28. Nowy przepis art. 73 § 1a k.p.a. dodaje, iŜ czyn-
ności z zakresu udostępniania akt sprawy dokonuje się w lokalu organu ad-
ministracji publicznej w obecności pracownika tego organu. 

VI. Rozprawa 

Zmianie uległ przepis art. 89 § 1 k.p.a., ustanawiający przesłanki prze-
prowadzenia rozprawy administracyjnej. Przepis ten w nowym brzmieniu ob-
liguje organ administracji publicznej do przeprowadzenia rozprawy w kaŜdym 
przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub 
gdy wymaga tego przepis prawa. Skreślono zatem część przepisu podnoszącą 
osiągnięcie celu wychowawczego do rangi samodzielnej przesłanki, wymaga-
jącej przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. W uzasadnieniu noweliza-
cji podkreślono, iŜ „rozprawa administracyjna jako forma postępowania roz-
poznawczego nie moŜe spełniać roli tzw. prewencji ogólnej wobec społeczeń-
stwa z uwagi na fakt, Ŝe jawność postępowania administracyjnego została 
ograniczona tylko do strony lub stron”. 

Druga zmiana dokonana w treści art. 89 § 1 k.p.a. polega na dodaniu 
sformułowania, z którego wynika, Ŝe organ przeprowadza rozprawę „z urzędu 
lub na wniosek strony”. 

VII. Rektyfikacja decyzji administracyjnej 

Przez rektyfikację decyzji administracyjnej rozumie się uzupełnienie lub 
sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie niektórych elementów jej 

                                                 
28 W dotychczasowym stanie prawnym w literaturze i orzecznictwie przyjmowano szero-

kie rozumienie pojęcia „stadium postępowania”, uznając, iŜ obowiązek udostępnienia akt stro-
nie spoczywa na organie w toku postępowania administracyjnego, a takŜe po zakończeniu pos-
tępowania w danej instancji i doręczeniu decyzji stronie, np. jeŜeli dostęp do akt warunkuje 
prawidłowe sporządzenie odwołania, nadzwyczajnego środka prawnego albo teŜ wniosku  
o uzupełnienie, sprostowanie lub wyjaśnienie decyzji; por. wyrok WSA w Warszawie z 7 lis-
topada 2005 r., IV SA/Wa 1725/05, LEX nr 213463, w którym przyjęto, iŜ „odmowa wydania 
uwierzytelnionego dokumentu z akt sprawy nie znajduje uzasadnienia w fakcie zakończenia 
danego postępowania administracyjnego”. 
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struktury29. W k.p.a. przewidziano dwa odrębne tryby rektyfikacyjne – w art. 
111 oraz 113 § 1. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie pierw-
szego z tych trybów, w ramach którego dotychczas strona mogła w terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zaŜądać od organu 
administracji publicznej jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do 
pouczenia o środku zaskarŜenia albo sprostowania zamieszczonego w decyzji 
pouczenia. Na mocy nowego art. 111 § 1a k.p.a. organ administracji publicz-
nej, który wydał decyzję, uzyskał upowaŜnienie do jej uzupełnienia lub spro-
stowania z urzędu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia 
decyzji stronie. W art. 111 § 1b k.p.a. przyjęto ponadto, iŜ uzupełnienie lub 
odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia. Zgodnie  
z § 2 art.111 k.p.a., w przypadku wydania tego postanowienia, termin dla stro-
ny do wniesienia środka zaskarŜenia, w postaci odwołania, powództwa do są-
du powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego biegnie od dnia dorę-
czenia lub ogłoszenia tego postanowienia. 

Nowa redakcja przepisu art. 111 k.p.a. musi budzić istotne wątpliwości. 
Niektóre z nich wynikają – jak się wydaje – z niedopatrzenia ustawodawcy. 
Nie znajduje bowiem Ŝadnego uzasadnienia regulacja art. 111 § 1b k.p.a., 
który formę postanowienia zastrzega tylko dla czynności uzupełnienia lub od-
mowy uzupełnienia decyzji administracyjnej. Nieokreślenie formy dla spro-
stowania treści wadliwego pouczenia co do środków zaskarŜenia decyzji nie 
moŜe prowadzić do wniosku, iŜ organ mógłby dokonać tej doniosłej czynności 
poprzez skierowanie do strony informacji pozbawionej skutków procesowych 
wskazanych w art. 111 § 2 k.p.a. 

Innego typu zastrzeŜenia co do nowej regulacji budzi sama forma posta-
nowienia rektyfikacyjnego zastosowana w odniesieniu do uzupełnienia decyzji 
w zakresie rozstrzygnięcia. Uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia doty-
czy bowiem przypadków, w których organ administracji publicznej nie roz-
strzygnął w sposób wyczerpujący sprawy indywidualnej będącej przedmiotem 
postępowania, tzn. nie wypowiedział się w sposób władczy wobec całokształ-
tu Ŝądań strony albo teŜ, wszczynając postępowanie z urzędu, nie uwzględnił 
pełnego zakresu uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa 
materialnego. Zastosowanie procedury przewidzianej w art. 111 k.p.a. jest za-
sadne w przypadku, gdy „z powodu błędu w ocenie stanu faktycznego i praw-
nego sprawy lub niedbalstwa przy sporządzaniu decyzji wydano decyzję w sa-

                                                 
29 Por. B. ADAMIAK , Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym, „Acta Uni-

versitatis Wratislaviensis” 1988, Prawo CLIII, nr 992, s. 7. 
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mej rzeczy częściową, chociaŜ w ocenie organu ją wydającego miała ona za-
łatwić całą sprawę” 30. Niekompletność rozstrzygnięcia daje się stwierdzić 
przez porównanie go z materiałami zawartymi w aktach sprawy, a więc z Ŝą-
daniami strony, z zakresem postępowania wyjaśniającego oraz z zebranymi  
w sprawie materiałami i dowodami31. Przepis art. 111 k.p.a. nie określał do-
tychczas formy procesowej dla uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia, 
jednakŜe w literaturze przyjmowano, Ŝe wymaga ono formy decyzji admini-
stracyjnej, poniewaŜ jest aktem władczej konkretyzacji uprawnień lub obo-
wiązków w ramach sprawy indywidualnej wyznaczającej przedmiot postępo-
wania32. Decyzja uzupełniająca w zakresie rozstrzygnięcia stawała się inte-
gralną częścią decyzji pierwotnej i w konsekwencji obie te decyzje jednocześ-
nie musiały funkcjonować w obrocie prawnym. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ na pod-
stawie znowelizowanego art. 111 k.p.a. organ administracji publicznej będzie 
określał uprawnienia i obowiązki strony postępowania nie w formie decyzji 
administracyjnej, ale w formie postanowienia. Byt prawny tego postanowienia 
będzie oczywiście uzaleŜniony od bytu decyzji, do której się ono odnosi, 
i tylko w powiązaniu z tą decyzją będzie moŜna określi ć jego skutki prawne. 
Natomiast, jak moŜna wnosić z treści art. 124 § 2 k.p.a., postanowienie  
w sprawie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia nie wymaga uzasadnie-
nia, poniewaŜ nie słuŜy wobec niego Ŝaden odrębny środek zaskarŜenia. 

VIII. Umorzenie  
postępowania administracyjnego 

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym do postępowania administracyj-
nego w wyniku omawianej nowelizacji jest przyjęcie dopuszczalności czę-

                                                 
30 J. BORKOWSKI [w:] B. ADAMIAK , J. BORKOWSKI, Kodeks postępowania administracyj-

nego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 449. 
31 Zob. wyrok NSA z 13 lutego 2002 r., I SA 1771/00, LEX nr 81742. 
32 Sporne było natomiast, w jakiej formie organ powinien odmówić uzupełnienia decyzji 

w zakresie rozstrzygnięcia. Według A. Wróbla, odmowa uzupełnienia decyzji co do rozstrzyg-
nięcia powinna przybrać równieŜ formę decyzji administracyjnej (zob. A. WRÓBEL [w:] JAŚ-
KOWSKA, WRÓBEL, Kodeks, s. 691). Odmienny pogląd wyraŜał w tej kwestii Z. Janowicz, zda-
niem którego odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji administracyjnej wymagała for-
my postanowienia (zob. Z. JANOWICZ, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 1999, s. 324). Pogląd ten wspierany był równieŜ przez orzecznictwo (zob. wyrok 
NSA z 22 listopada 2000 r., II SA/Gd 1783/98, ONSA 2002, nr 1, poz. 23; postanowienie 
WSA w Gdańsku z 24 września 2004 r., II SA/Gd 914/01, LEX nr 299229). 
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ściowego umorzenia postępowania. Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postę-
powanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo 
w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postę-
powania odpowiednio w całości albo w części. Częściowe umorzenie postę-
powania nie będzie natomiast moŜliwe w sytuacji, gdy z Ŝądaniem umorzenia 
wystąpi strona, w trybie art. 105 § 2 k.p.a., poniewaŜ przepis ten nie przewi-
duje takiej ewentualności. 

NaleŜy przyjąć, Ŝe organ drugiej instancji obecnie równieŜ jest upraw-
niony do umorzenia w części postępowania odwoławczego. Wprawdzie taka 
moŜliwość nie wynika wprost z treści art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., który nie został 
zmieniony, niemniej jednak, poniewaŜ przepis ten nie wskazuje przesłanek 
umorzenia postępowania odwoławczego, naleŜy posłuŜyć się w tym zakresie 
regulacją art. 105 k.p.a.33 Na podstawie znowelizowanego art. 138 § 1 pkt 2 
k.p.a. organ odwoławczy uzyskał ponadto upowaŜnienie do umorzenia w cało-
ści lub w części postępowania pierwszej instancji. 

IX. Postępowanie odwoławcze 

Jak wskazano wcześniej, nowelizacja wprowadziła takŜe zmiany do art. 
138 k.p.a., który zawiera katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Nowe 
brzmienie otrzymał § 2 tego przepisu, normujący przesłanki wydania przez 
organ drugiej instancji decyzji o charakterze kasacyjnym, tzn. decyzji, na mo-
cy której uchyla się w całości zaskarŜoną decyzję organu pierwszej instancji  
i przekazuje mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. W nowym stanie praw-
nym organ odwoławczy będzie mógł skorzystać ze swoich kompetencji kasa-
cyjnych, jeŜeli zaskarŜona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów 
postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływa 
na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ powinien wskazać, jakie 
okoliczności naleŜy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. 

W wyniku nowelizacji katalog orzeczeń organu odwoławczego został po-
szerzony o nowy typ decyzji, uregulowany w art. 138 § 4 k.p.a. Zgodnie z tym 
przepisem, jeŜeli przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji na blankie-
cie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a ist-
nieją podstawy do zmiany zaskarŜonej decyzji, organ odwoławczy uchyla de-

                                                 
33 Zob. wyrok NSA z 23 kwietnia 1985 r., SA/Wr 111/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 21. 
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cyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej 
treści. 

Ponadto naleŜy zaznaczyć, Ŝe w wyniku zmiany art. 126 k.p.a., do posta-
nowień określonych w art. 134 k.p.a., tzn. postanowienia o niedopuszczalności 
odwołania oraz postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, 
znajdą zastosowanie nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego 
uregulowane w art. 145-152 (wznowienie postępowania) oraz 156-159 k.p.a. 
(stwierdzenie niewaŜności). 

X. Wznowienie postępowania 

W wyniku nowelizacji kodeksu dokonanej ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. 
o wdroŜeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego trak-
towania34, poszerzono katalog podstaw wznowienia postępowania administra-
cyjnego. Dodany art. 145b k.p.a. przewiduje moŜliwość Ŝądania wznowienia 
postępowania, gdy – zgodnie z powołaną ustawą – wydane zostało orzeczenie 
sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, jeŜeli naruszenie 
to miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną. 
Wznowienie postępowania na tej podstawie moŜe nastąpić wyłącznie na Ŝąda-
nie strony wniesione do organu administracji publicznej w terminie jednego 
miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, którym moŜe być 
zarówno sąd krajowy, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
Europejski Trybunał Praw Człowieka35. 

 

* 

Dokonany przegląd zmian normatywnych wprowadzonych do k.p.a. głów-
nie w wyniku nowelizacji z 3 grudnia 2010 r., nie pozwala na jednoznaczną 
ocenę nowych instytucji i regulacji postępowania administracyjnego. Niektóre 
z tych zmian naleŜy ocenić pozytywnie, przyjmując, Ŝe pozwolą one osiągnąć 
załoŜony przez ustawodawcę cel nowelizacji w postaci usprawnienia postępo-
wania administracyjnego. Są jednak wśród dokonanych zmian takŜe takie, 
które budzą istotne zastrzeŜenia co do ich spójności z systemem norm prawa 
procesowego. W szczególności dotyczy to ustanowionej w art. 37 § 1 k.p.a. 

                                                 
34 Dz. U. Nr 254, poz. 1700. 
35 Zob. M. JAŚKOWSKA, Komentarz bieŜący do art. 145b Kodeksu postępowania admini-

stracyjnego, teza 5, Lex/el. 2011. 
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instytucji wezwania bezczynnego organu do usunięcia naruszenia prawa czy 
teŜ nowego kształtu procedury rektyfikacyjnej z art. 111 k.p.a. Ocena innych 
rozwiązań procesowych, takich jak np. zaŜalenie i skarga na przewlekłe 
prowadzenie postępowania, czy nowa konstrukcja zasady prawdy obiektyw-
nej, nie pozwala jeszcze na jednoznaczną odpowiedź w kwestii zasadności  
i skuteczności tych zmian. Podkreśli ć zatem naleŜy, iŜ zasadniczą rolę w od-
kodowaniu właściwego znaczenia nowych przepisów musi odegrać orzecznic-
two sądów administracyjnych, oceniające prawidłowość zastosowania norm 
procesowych na tle konkretnych spraw załatwianych przez organy administra-
cji publicznej. 

 
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, 

odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego, przewlekłe prowadzenie postępowa-
nia, zasada prawdy obiektywnej. 

 

 

 

 

New institutions and regulations  
in Administrative Procedure 

Summary 

The act of 3 December, 2010, amending the Code of Administrative Procedure and Law on 
Proceedings Before Administrative Courts (Journal of Laws, No. 6, Item 18 with amendments), 
introduced extensive changes to provisions regulating Administrative Procedure. The main goal of 
these amendments, which entered into force 11 April 2011, was “to accelerate administrative pro-
ceedings through the elimination of existing limitations, to create possibilities to bring an action 
against organs of public administration if they are inactive or operate in a tardy manner (unduly 
prolonged), along with simultaneous encouragement of the parties to proceedings to be more ac-
tive”. As a result of the amendment new institutions came into being in Administrative Procedure 
Law, including refusal to institute proceedings, complaint concerning tardy proceedings, or call 
upon an inactive organ to remove a breach of law. According to the new Article 61a of the Code, if 
an application to institute proceedings was filed by a person who is not a party or proceedings can-
not be instituted for other due reasons, the administrative body refuses to institute proceedings by 
issuing an appealable decision. The new, amended Article 37 § 1 of the Code explicitly distin-
guishes situations when a case remains unresolved (due to inactivity) from a tardy way of dealing 
with cases, regarding these as two distinct types of behaviour that infringes procedural law. The 
amendment of Art. 7 of the Code of Administrative Procedure in the part concerning the principle of 
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objective truth states as follows: “In the course of the proceedings, public administration bodies […] 
ex officio or on petition of the parties undertake any action necessary for a thorough elucidation of 
the facts and elucidation of the case […]”. Amended Article 16 § 1 of the Code imparts a new di-
mension on the notion of final decision, assuming that final decisions are those which are not ap-
pealable in the administrative course or on petition for a review. Changes to the Code that relate to 
material and technical activities of public administration bodies concern proper service of docu-
ments, summons, and disclosing case files. 

The discussed amendment introduces the notion of admissibility of partial remittal of proceed-
ings, as well as changes to Art. 138, which lists possible settlements of an appellate agency. § 2 of 
this article is given new content, in which premises for a cassation by a higher instance agency are 
established. Due to the amendment, the catalogue of appellate agency rulings has also been expan-
ded with a new type of ruling, regulated in Article 138 § 4 of the Code of Administrative Procedure. 

 
Key words: administrative procedure, Code of Administrative Procedure, refusal to institute pro-

ceedings, tardy proceedings, principle of objective truth. 
 

Translated by Tomasz Pałkowski 
 

 

 

 

Neue Institutionen und Regelungen  
im Verwaltungsverfahren 

Zusammenfassung 

Das Gesetz vom 3. Dezember 2010 über die Änderung der Verwaltungsprozessordnung sowie 
des Gesetzes über das Verfahren vor Verwaltungsgerichten (poln. Gesetzblatt Dz.U. Nr. 6, Pos. 18 
mit Änderungen) bewirkte eine umfassende Novellierung der das allgemeine Verwaltungsverfahren 
regelnden Bestimmungen. Das grundsätzliche Ziel der mit dem 11. April 2011 in Kraft getretenen 
Änderungen ist „die Verbesserung des Verwaltungsverfahrens durch Eliminierung bestehender 
Einschränkungen, die Schaffung von Möglichkeiten der Beschwerdeeinlegung nicht nur gegen die 
bloße Untätigkeit eines Organs der öffentlichen Verwaltung, sondern auch gegen die verzögerte 
(unbegründet langwierige) Durchführung eines Verfahrens durch diese Organe, bei gleichzeitiger 
Motivierung der Prozessparteien zu ihrer aktiveren Teilnahme”. Infolge der Novellierung im System 
des administrativen Prozessrechts sind neue Institutionen in Erscheinung getreten, zu denen die 
Ablehnung der Einleitung eines Verfahrens, die Beschwerde gegen eine verzögerte Durchführung 
des Verfahrens oder die Aufforderung an das untätige Organ zur Überwindung der Rechtsverletzung 
gehören. Gemäß dem neuen Art. 61a der Verwaltungsprozessordnung besteht in einer Situation, 
wenn die Forderung nach Einleitung eines Verfahrens von einer Person erhoben wurde, die nicht 
Partei ist, oder aus anderen begründeten Ursachen die Möglichkeit, dass das Verfahren nicht einge-
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leitet wird und das öffentliche Verwaltungsorgan dann eine Entscheidung über die Ablehnung der 
Einleitung des Verfahrens fällt, gegen welche Beschwerde eingelegt werden kann. Im novellierten 
Art. 37 § 1 der Verwaltungsprozessordnung wird zwischen der Nichterledigung einer Sache 
(Untätigkeit des Organs) und der verzögerten Durchführung des Verfahrens unterschieden, wobei 
diese als zwei verschiedene Formen eines dem Prozessrecht widersprechenden Verhaltens des Or-
gans behandelt werden. Die Änderung in Art. 7 der Verwaltungsprozessordnung verleiht in dem das 
Prinzip der objektiven Wahrheit betreffenden Teil diesem Prinzip folgenden Inhalt: „Im Verlauf des 
Verfahrens unternehmen die Organe der öffentlichen Verwaltung [...] von Amts wegen oder auf 
Antrag der Seiten alle unerlässlichen Schritte zur genauen Klärung des Sachverhalts sowie zur Erle-
digung der Sache [...]”. Die novellierte Bestimmung in Art. 16 § 1 der Verwaltungsprozessordnung 
verleiht dem Begriff der endgültigen Entscheidung einen neuen Umfang, indem angenommen wird, 
dass diejenigen Entscheidungen endgültigen Charakter haben, von denen kein Widerruf in der ad-
ministrativen Prozedur der Instanz und auch kein Antrag auf erneute Prüfung der Sache möglich ist. 
Die Änderungen der Verwaltungsprozessordnung auf dem Gebiet der materiell-technischen Organe 
der öffentlichen Verwaltung betreffen die Zustellung von Schreiben und Vorladungen sowie die 
Zugänglichmachung der Akten der Sache.  

Eine infolge der besprochenen Novellierung in das Verwaltungsverfahren eingeführte neue 
Lösung besteht in der Annahme der Zulässigkeit einer teilweisen Einstellung des Verfahrens. Die 
Novellierung führte auch zu Änderungen in Art. 138 der Verwaltungsprozessordnung, der einen 
Katalog von Entscheidungen des Berufungsorgans enthält. Einen neuen Wortlaut erhielt § 2 dieser 
Bestimmung, in dem die Voraussetzungen für die Fällung einer Entscheidung mit Kassations-
charakter durch ein Organ der zweiten Instanz normiert werden. Infolge der Novellierung wurde der 
Katalog der Entscheidungen des Berufungsorgans darüber hinaus um einen neuen Entscheidungstyp 
erweitert, der in Art. 138 § 4 der Verwaltungsprozessordnung geregelt wird. 

 
Schlüsselwörter: Verwaltungsverfahren, Verwaltungsprozessordnung, Ablehnung der Einleitung 

eines Verwaltungsverfahrens, verzögerte Durchführung des Verfahrens, das Prinzip der objek-
tiven Wahrheit. 

 
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 

 

 

 

 

Нові установи та законодавчі норми  
в адміністративному провадженні 

Pезюме  

Законом від 3 грудня 2010 р. про зміну закону – Адміністративний кодекс та закону – 
Закон про розгляд в адміністративних судах (Dz.U. Nr 6, поз. 18 зі зм.) внесено широкі зміни 
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до законодавчих положень, що регулюють загальний адміністративний розгляд. Основною 
метою поправок, що набули чинності від 11 квітня 2011 р., є „покращення адміністративної 
процедури шляхом усунення існуючих обмежень, створення можливості оскарження не лише 
бездіяльності органу державної адміністрації, але також затягування тими органами розгляду 
(довгострокове необґрунтоване), у той час як сторона розгляду мотивує до більш дієвої учас-
ті”. Унаслідок внесення поправок до системи адміністративно-процесуального права  з’яви-
лися нові установи, до яких належать відмова в порушенні справи, скарга на затяжне про-
ведення розгляду чи звернення до бездіяльного органу з вимогою усунути порушення за-
конодавства. Відповідно до нової ст. 61a адміністративного кодексу, якщо вимога прийняти 
до розгляду внесена особою, яка не є стороною або з інших обґрунтованих причин розгляд не 
може бути проведеним, орган державного управління видає постанову про відмову розпочати 
провадження, яка може бути оскаржена. У зміненій ст. 37 § 1 адміністративного кодексу чіт-
ко відділено відсутність вирішення питання (бездіяльність органу) від затяжного проведення 
розгляду, визначаючи їх як дві окремі форми поведінки органу, що суперечать процесуаль-
ним нормам. Зміна ст. 7 адміністративного кодексу у частині, що стосується принципу об’єк-
тивної істини  надала цьому принципу такого змісту: „У ході проведення розгляду орган дер-
жавного управління [...], виходячи зі службових обов’язків або у відповідь на заяву сторін 
вживає всіх заходів, необхідних для повного з’ясування дійсного стану та для вирішення 
питання [...]”. Змінена ст. 16 § 1 адміністративного кодексу надає новий обсяг поняттю оста-
точного рішення, приймаючи, що остаточний характер мають ті рішення, які не підлягають 
оскарженню в адміністративному розгляді інстанції або клопотання про повторний розгляд 
справи. Зміни адміністративного кодексу у сфері матеріально-технічної діяльності органів 
адміністративного управління стосуються вручення листів, повісток та надання доступу до 
актів справи.  

Новим рішенням, введеним до адміністративного процесу внаслідок аналізованих змін,  
є прийняття допустимості часткового припинення розгляду. Внесення поправок до закону 
ввело також зміни до ст. 138 адміністративного кодексу, що містить перелік  рішень апеля-
ційного органу. Нове звучання отримав § 2 цього закону, в якому регулюються передумови 
видачі органом другої інстанції рішення касаційного характеру. Унаслідок поправок перелік 
постанов апеляційного органу  розширено новим видом рішень, що регулюється ст. 138 § 4 
адміністративного кодексу. 

 
Ключові слова: адміністративний розгляд, кодекс адміністративного судочинства, відмова  

у проведенні адміністративного розгляду, затяжне проведення розгляду, принцип об’єк-
тивної істини. 

 

З польської переклала Надія Гергало 



Michał Wojewoda 

Swobodny przepływ i uznawanie  
aktów stanu cywilnego 

Uwagi na tle Zielonej księgi  
poświęconej ograniczeniu formalności administracyjnych  

w stosunku do obywateli 

Wprowadzenie 

Dnia 14 grudnia 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła kolejną Zieloną 
księgę, tym razem opatrzoną tytułem: Ograniczenie formalności administra-
cyjnych w stosunku do obywateli – swobodny przepływ dokumentów urzędo-
wych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego1. Zie-
lona księga ma na celu rozpoczęcie publicznych konsultacji zmierzających do 
zgromadzenia informacji oraz opinii zainteresowanych stron na temat moŜli-
wych sposobów poprawy sytuacji obywateli, jeśli chodzi o przepływ doku-
mentów publicznych oraz stosowanie zasady wzajemnego uznawania w dzie-
dzinie stanu cywilnego. W przedmiotowym dokumencie, oprócz przedstawie-
nia szerokiego tła odnośnie do rozwaŜanych kwestii, Komisja zaprezentowała 
szereg konkretnych propozycji oraz sformułowała listę 11 pytań szczegóło-
wych, które mają przyczynić się do poznania opinii wszystkich osób zaintere-
sowanych. Konsultacje zaplanowane zostały na okres od 14 grudnia 2010 r. 
do 30 kwietnia 2011 r. Wszystkie przedstawione opinie mają zostać opubli-
kowane na stronie internetowej Komisji, aby umoŜliwi ć dalszą publiczną 
dyskusję. 

                                                 
DR M ICHAŁ WOJEWODA – Uniwersytet Łódzki  
1 COM (2010) 747 – wersja ostateczna. 
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Zielona księga odnosi się do swoistego fenomenu dzisiejszych czasów, ja-
kim jest rosnąca mobilność społeczeństw. Miejsce urodzenia w znacznie 
mniejszym stopniu niŜ kiedyś determinuje dziś losy jednostki. Wyjazdy do 
innych państw w celach edukacyjnych, zawodowych czy turystycznych stały 
się codziennością. Coraz częściej dochodzi przy tym do przeniesienia do in-
nego państwa, na krótszy lub dłuŜszy czas, całego centrum Ŝyciowego osoby 
fizycznej. Zagadnienie ma swój szczególny wymiar w kontekście Unii Euro-
pejskiej, u podstaw funkcjonowania której leŜą takie wartości, jak swoboda 
przemieszczania się i swoboda podejmowania działalności gospodarczej na 
całym terytorium unijnym. Zrozumiałe jest zatem, Ŝe Komisja Europejska od 
dawna przygląda się zagadnieniu mobilności społeczeństw, analizując jedno-
cześnie trudności, jakich obywatele Unii doświadczają korzystając z zagwa-
rantowanej im swobody poruszania się po obszarze wspólnotowym. Wydaje 
się, Ŝe wraz z upływem lat istotnie zmienia się rodzaj problemów, które są 
najdotkliwiej odczuwane przez migrujące jednostki. Przykładowo – bariera 
językowa, która zawsze stanowiła pierwszą i najbardziej oczywistą przeszko-
dę na drodze do asymilacji w innym społeczeństwie, stopniowo traci na zna-
czeniu. Powszechny nacisk na naukę języków obcych i coraz szersza znajo-
mość zwłaszcza języka angielskiego wśród młodych pokoleń Europejczyków 
powodują, Ŝe istnienie uniwersalnej lingua franca powoli staje się faktem. 
Znacznie wolniej eliminowane są natomiast pozostałe bariery – w szczegól-
ności te administracyjne i biurokratyczne, wśród których istotne miejsce zaj-
muje problem obiegu i uznawania róŜnego rodzaju zagranicznych dokumen-
tów urzędowych. Mimo kolejnych inicjatyw zgłaszanych przez rozmaite insty-
tucje międzynarodowe2, postęp w tej kwestii wydaje się raczej powolny. Zie-
lona księga mogłaby – jak się wydaje – przygotować grunt pod bardziej rady-
kalną reformę w tym zakresie. 

Niniejszy artykuł ma na celu analizę pewnego wycinka szerszej proble-
matyki rozwaŜanej w Zielonej księdze i poświęcony jest przede wszystkim 
zagadnieniu międzynarodowej skuteczności aktów stanu cywilnego. Opraco-
wanie, które zostało podzielone redakcyjnie na kilka punktów, w istocie 
składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich zostanie przedsta-
wiona, w ogólnym zarysie, aktualna sytuacja w Polsce, gdy chodzi o uznawa-

                                                 
2 Na temat dotychczasowych starań Unii Europejskiej zob. Zieloną księgę, pkt 2, s. 3.  

W sferze dotyczącej aktów stanu cywilnego duŜą aktywność wykazuje natomiast Międzynaro-
dowa Komisja Stanu Cywilnego (CIEC); aktualności oraz prezentacja osiągnięć Komisji do-
stępne są na stronie: http://ciec1.org 
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nie skutków aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą. Dopiero na 
tym tle, w drugiej części wypowiedzi, zostaną zaprezentowane oraz krytycznie 
ocenione poszczególne inicjatywy Komisji, o których mowa w Zielonej księ-
dze. Z góry naleŜy zaznaczyć, Ŝe wśród proponowanych działań, oprócz roz-
wiązań czysto technicznych, organizatorskich, znajdujemy teŜ idące znacznie 
dalej propozycje merytoryczne. RozwaŜa się na przykład moŜliwość pełnego 
uznawania, w ramach Unii Europejskiej, skutków wynikających z aktów stanu 
cywilnego sporządzonych w poszczególnych państwach członkowskich. Cho-
dzi o to, by status prawny przyznany danej osobie fizycznej w jednym pań-
stwie unijnym, a potwierdzony aktem stanu cywilnego, mógł być automatycz-
nie uznawany z tym samym skutkiem w pozostałych państwach członkow-
skich. Inna koncepcja – która miałaby zresztą ułatwiać pełne uznawanie – to 
harmonizacja przepisów kolizyjnych, tak by ustalenia dotyczące stanu cywil-
nego danej osoby były dokonywane zawsze na podstawie jednego prawa me-
rytorycznego, niezaleŜnie od tego, w jakim państwie członkowskim Unii 
ustalenia te są czynione.  

Nie uprzedzając szczegółowych konkluzji przyjętych w dalszej części ar-
tykułu, juŜ w tym miejscu naleŜy powiedzieć, Ŝe w sferze objętej zaintereso-
waniem Komisji nie moŜna oczekiwać szybkich i łatwych rozwiązań. Trzeba 
pamiętać, Ŝe w wielu krajach, w tym w Polsce, problematyka stanu cywilnego 
naleŜy do istotnych, a przy tym „wraŜliwych” elementów regulacji prawnej. 
Stan cywilny osoby fizycznej wyznaczany jest przez takie relacje, jak pokre-
wieństwo, małŜeństwo czy powinowactwo, których unormowanie – nawet 
w jednolitym wydawałoby się kręgu kultury europejskiej – jest dziś bardzo 
zróŜnicowane. Polska naleŜy do państw, w których przepisy prawa utrwalają 
tradycyjny model rodziny, oparty na małŜeństwie jako związku osób róŜnej 
płci (zob. art. 18 Konstytucji RP3 oraz art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego4). W przypadku dzieci urodzonych w małŜeństwie, obowiązuje przy tym 
bardzo silne domniemanie pochodzenia dziecka od męŜa matki (art. 62 k.r.o.), 
które moŜe być obalone wyłącznie w procesie sądowym, tylko przez upraw-
nioną osobę i co do zasady w ograniczonym czasie (zob. art. 63 i nast. k.r.o.). 
Przyjęty model monogamicznego, heteroseksualnego małŜeństwa wpływa teŜ 
 

                                                 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 

ze zm. 
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59  

ze zm. (dalej cyt.: k.r.o.). 



Michał Wojewoda 

 

 

154 

na kształt innych instytucji prawa rodzinnego, jak choćby na problematykę 
adopcji. Znamienne jest, Ŝe prawo polskie dopuszcza tylko jeden przypadek 
przysposobienia wspólnego, dokonywanego właśnie przez małŜonków.  

Wszystkie przykładowo powołane regulacje urastają przy tym – jak się 
wydaje – do rangi podstawowych zasad nie tylko prawa rodzinnego, ale ca-
łego porządku prawnego. W tych okolicznościach oczywiste wydaje się, Ŝe  
w przypadku, gdy do ustalenia stanu cywilnego osoby fizycznej dochodzi  
w akcie zagranicznym, na podstawie obcych regulacji prawnych, opartych 
często na znacznie bardziej liberalnych załoŜeniach, skuteczność takiego aktu 
w Polsce moŜe budzić określone wątpliwości. MoŜliwość zawierania mał-
Ŝeństw homoseksualnych, rejestrowanie związków partnerskich osób tej samej 
lub róŜnej płci, dopuszczenie przysposobienia przez pary homoseksualne – to 
wszystko konstrukcje, których prawo polskie nie przewiduje. Co więcej, pra-
wo polskie nie wydaje się przygotowane na uznawanie większości skutków 
prawnych, wynikających z takich konstrukcji.  

Po dokonaniu powyŜszych, wstępnych zastrzeŜeń, pora przejść do bliŜ-
szego przedstawienia aktualnej sytuacji w Polsce, gdy chodzi o pozycję zagra-
nicznych aktów stanu cywilnego. Pozwoli to następnie ocenić, które z inicja-
tyw sygnalizowanych w Zielonej księdze wpisują się w podstawowe załoŜenia 
przyjmowane przez polskiego ustawodawcę, a które będą z pewnością bardzo 
kontrowersyjne. 

I. Zagraniczne akty  
stanu cywilnego w Polsce 

Skuteczność zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w Polsce po-
winna być rozpatrywana niejako dwutorowo. Po pierwsze – naleŜy rozwaŜyć 
status danego dokumentu zagranicznego jako takiego w kontekście moŜliwo-
ści posługiwania się nim w krajowym obrocie prawnym. Po wtóre zaś – trzeba 
uwzględnić przewidzianą przez prawo polskie moŜliwość transkrypcji obcego 
aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg (zob. art. 73 ustawy – Prawo o aktach 
stanu cywilnego5), pamiętając, Ŝe transkrypcja prowadzi do stworzenia aktu 
krajowego, który funkcjonuje w obrocie na równi z innymi polskimi aktami 
stanu cywilnego.  

                                                 
5 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.:  

Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej cyt.: p.a.s.c.). 



Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego 

 

 

155 

Dopiero w świetle podstawowych ustaleń dotyczących dwóch wcześniej 
wymienionych zagadnień, przejść moŜna do bardziej szczegółowego wyjaś-
nienia, jak przedstawia się w Polsce uznawanie skutków powodowanych przez 
akty stanu cywilnego, oryginalnie sporządzone w innym państwie. 

 
1. Traktowanie w Polsce 

zagranicznych dokumentów urzędowych  

Gdy chodzi o status, jaki przyznaje się w Polsce aktom stanu cywilnego 
sporządzonym za granicą, to za punkt wyjścia wypada przyjąć niebudzące 
wątpliwości stwierdzenie, Ŝe akty te zaliczają się do zagranicznych doku-
mentów urzędowych, o których stanowi art. 1138 Kodeksu postępowania 
cywilnego6. W konsekwencji, na podstawie brzmienia art. 1138 zd. 1 k.p.c., 
naleŜy powiedzieć, Ŝe dokumenty te mają moc dowodową na równi z polskimi 
dokumentami urzędowymi7. Warto przy tym podkreślić, Ŝe po nowelizacji 
kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w Ŝycie 1 lipca 2009 r.8, art. 
1138 k.p.c. ograniczył przypadki, w których na potrzeby postępowania są-
dowego ma być przeprowadzona legalizacja dokumentu zagranicznego (czyli 
jego uwierzytelnienie przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub 
urząd konsularny)9. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, gdy chodzi o same 
akty stanu cywilnego, legalizacja będzie niezbędna tylko w przypadku zaprze-
czenia autentyczności dokumentu przez stronę postępowania10. 

Znaczenie zagranicznych aktów stanu cywilnego wykracza jednak poza 
rolę, jaką pełnią „zwykłe” dokumenty urzędowe. Zgodnie bowiem ze stano- 
 

                                                 
6 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm. (dalej cyt.: k.p.c.). 
7 Taka moc dowodowa została przyznana wszelkim zagranicznym dokumentom urzędo-

wym, i to bez klauzuli wzajemności. 
8 Zob. Dz. U. 2008, Nr 234, poz. 1571. 
9 Obowiązek legalizacji postrzega się jako swoisty wyjątek od zasady automatycznego 

zrównania mocy dowodowej krajowych i zagranicznych dokumentów urzędowych, zob.:  
E. RUDKOWSKA-ZĄBCZYK [w:] Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Mar-
kiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010, s. 414. 

10 Zob. art. 1138 zd. 3 k.p.c. Inny przypadek, w którym potrzebna jest legalizacja, odnosi 
się do dokumentów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości połoŜonej w Polsce 
(art. 1138 zd. 2 k.p.c.). Z pewnością nie będzie tu jednak chodziło o akty stanu cywilnego. 
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wiskiem doktryny11 oraz w świetle aktualnego orzecznictwa12, naleŜy stwier-
dzić, Ŝe takŜe akty stanu cywilnego sporządzone za granicą objęte są dyspo-
zycją art. 4 p.a.s.c. Z powołanego przepisu wynika, Ŝe akty stanu cywilnego 
stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, a ich niezgodność  
z prawdą moŜe być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym13.  

W konkluzji naleŜy stwierdzić, Ŝe polski ustawodawca obdarza zagra-
niczne akty stanu cywilnego duŜym zaufaniem, przyznając im szczególną moc 
dowodową. Jako dokumenty urzędowe korzystają one z domniemania auten-
tyczności oraz zgodności ich treści z prawdą (zob. art. 244 §1 k.p.c.)14. Zna-
mienne jest przy tym, Ŝe akty zagraniczne są traktowane tak samo jak akty 
polskie. Owszem, posługiwanie się aktem zagranicznym przed polskimi orga-
nami będzie wymagało przedstawienia odpowiedniego tłumaczenia, co jest 
pewnym (technicznym) utrudnieniem, ale z punktu widzenia mocy dowodowej 
obywatel moŜe się z jednakowym skutkiem powoływać na polski lub zagra-
niczny akt stanu cywilnego. 

 
2. Transkrypcja aktu stanu cywilnego  

sporządzonego za granicą 

NiezaleŜnie od moŜliwości wykorzystywania w obrocie prawnym w Pol-
sce zagranicznych (oryginalnych) aktów stanu cywilnego, prawo polskie 
przewiduje takŜe opcję wpisania aktu sporządzonego za granicą do polskich 
ksiąg stanu cywilnego (art. 73 p.a.s.c.). Dokonuje się to w ramach tak zwanej 
transkrypcji (inaczej umiejscowienia) aktu zagranicznego. W efekcie powstaje 

                                                 
11 Zob. J. LITWIN , Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 209, 

teza 10; P. WYPYCH, Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za 
granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, z. 1, s. 207; A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEW-
SKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, 
Warszawa 2009, s. 17, teza 4. 

12 Zob. postanowienie Sądu NajwyŜszego z 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, OSNC 2004,  
nr 7-8, poz. 131, oraz postanowienie SN z 16 marca 2007 r., III CSK 380/06, LEX nr 457689. 

13 Stosowanie do zagranicznych aktów stanu cywilnego art. 4 p.a.s.c. jest zatem rozwinię-
ciem, a przy tym logiczną konsekwencją art. 1138 k.p.c. Gdyby bowiem poprzestać na uznaniu 
aktu zagranicznego za dokument o mocy urzędowej bez objęcia go dyspozycją art. 4 p.a.s.c., to 
faktyczny walor zagranicznych aktów byłby znikomy, skoro okoliczności podlegające ujaw-
nieniu w akcie i tak moŜna by udowodnić tylko za pomocą aktu polskiego, por.: M. WOJEWO-
DA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywat-
nego” 2009, z. 4, s. 1094. 

14 RUDKOWSKA-ZĄBCZYK, [w:] Dowody, s. 417. 



Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego 

 

 

157 

polski akt stanu cywilnego (tzw. akt transkrybowany), obejmujący dane prze-
pisane z dokumentu zagranicznego. Akt powstały w wyniku transkrypcji, 
wchodzi do obrotu prawnego na zasadach ogólnych i „Ŝyje dalej własnym 
Ŝyciem”15. Jest przy tym traktowany na równi z wszystkimi innymi krajowymi 
aktami stanu cywilnego, w tym takimi, które zostały sporządzone w ramach 
pierwotnej rejestracji określonych zdarzeń w Polsce. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe takŜe w ramach procedury transkrypcji widoczne 
jest zaufanie, jakim polski ustawodawca obdarza zagraniczne akty stanu cy-
wilnego. Przejawem tego są następujące zasady: 

Po pierwsze – mówi się o zasadzie wiernego przepisania aktu zagranicz-
nego, która oznacza obowiązek jego dokładnego odwzorowania w polskich 
księgach, bez dokonywania jakichkolwiek zmian czy poprawek. Wspomniana 
zasada jest naturalną konsekwencją koncepcji, dominującej dziś w doktrynie  
i judykaturze, zgodnie z którą sama czynność transkrypcji nie ma charakteru 
rejestracyjnego (rejestracja danego zdarzenia nastąpiła wcześniej za granicą), 
ale posiada wyłącznie walor „reprodukujący”16. Jest to w istocie czynność 
materialno-techniczna. Jak się zaznacza w literaturze, transkrypcja polega na 
przepisaniu (przetransponowaniu), pod względem językowym i formalnym, 
obcego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzędowy, przy 
zachowaniu formy obowiązującej dla krajowej rejestracji urodzeń, małŜeństw 
i zgonów17. Ewentualne róŜnice mogą zatem wynikać – co najwyŜej – z przy-
jętego w Polsce odmiennego wzoru dokumentów stanu cywilnego, innego 
układu rubryk itp. Nie są natomiast dopuszczalne jakiekolwiek zmiany w za-
kresie danych objętych wpisem w dokumencie zagranicznym18. 

Po wtóre – zasadą przy transkrypcji jest brak merytorycznej kontroli 
wpisów zawartych w zagranicznym akcie stanu cywilnego. JeŜeli tylko nie 
występuje Ŝadna z negatywnych przesłanek formalnych, takich jak np. brak 
oryginału aktu, czy brak tłumaczenia, to dokument zagraniczny powinien zo-
stać umiejscowiony, i to zasadniczo bez badania, czy dane w nim zawarte 

                                                 
15 Por. uchwała Sądu NajwyŜszego z 20 września 1965 r., III CO 5/64, OSNC 1966,  

nr 7-8, poz. 106; postanowienie Sądu NajwyŜszego z 18 stycznia 1967 r., III CR 370/66, 
OSNC 1967, nr 9, poz. 157. 

16 Zob. WOJEWODA, Transkrypcja aktu, s. 1090 n. oraz powołane tam literatura  
i orzecznictwo. 

17 CZAJKOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 224. 
18 Dopiero po przepisaniu, powstały w wyniku transkrypcji akt polski – jak kaŜdy inny 

krajowy akt stanu cywilnego – moŜe podlegać sprostowaniu, uzupełnieniu, czy uniewaŜnieniu, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 
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zostały wpisane prawidłowo. MoŜna wręcz mówić o swoistym domniemaniu 
poprawności takiego aktu. Kierownik urzędu stanu cywilnego nie weryfikuje 
danych z zakresu stanu cywilnego, objętych aktem zagranicznym przedsta-
wionym do transkrypcji. W szczególności nie sprawdza on, na podstawie ja-
kiego prawa zostały ustalone określone okoliczności, ani teŜ, czy uczyniono to 
zgodnie z odpowiednimi przepisami19.  

Wszystko to nie oznacza jednak całkowitego braku kontroli treści zagra-
nicznych aktów stanu cywilnego. Kontrola taka, choć w ograniczonym zakre-
sie, mimo wszystko jest dokonywana. MoŜliwe jest, Ŝe w jej następstwie kie-
rownik urzędu stanu cywilnego odmówi transkrypcji. Klasycznym przykładem 
powoływanym w najnowszej literaturze20 jest odmowa transkrypcji aktu stanu 
cywilnego dotyczącego zagranicznego małŜeństwa homoseksualnego. Jak wy-
nika z Konstytucji RP (art. 18) oraz z postanowień Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego (art. 1 k.r.o.), małŜeństwo to związek kobiety i męŜczyzny. 
Bezpośrednią konsekwencją tych regulacji jest zakaz zawierania w Polsce 
małŜeństw pomiędzy osobami tej samej płci, natomiast dalszym rezultatem 
jest niedopuszczalność transkrypcji aktów stanu cywilnego obejmujących 
związki homoseksualne. Problematyczna moŜe być jednak podstawa prawna 
odmowy umiejscowienia zagranicznego dokumentu. Podstawy takiej nie prze-
widuje wyraźnie ani prawo o aktach stanu cywilnego, ani teŜ kodeks postępo-
wania administracyjnego21, stosowany posiłkowo w postępowaniach przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego22. Moim zdaniem, w rozwaŜanym przy-
padku naleŜy odwołać się do klauzuli porządku publicznego23, która dojdzie 
do głosu na podstawie zastosowanego przez analogię art. 1146 § 1 pkt 7 k.p.c. 
Powołany przepis, wymieniając negatywne przesłanki uznania w Polsce orze-
czenia sądu zagranicznego, stanowi między innymi, Ŝe orzeczenie nie podlega 

                                                 
19 Kierownik USC nie stosuje zatem ani przepisów prawa prywatnego miedzynarodowego, 

ani – tym bardziej – przepisów jakiegokolwiek prawa obcego, by dokonać ewentualnej weryfi-
kacji danych wpisanych w akcie. 

20 Zob. np. T. BRZÓZKA, Rejestracja stanu cywilnego za granicą. Związki partnerskie, 
„Technika i USC” 2002, nr 3, s. 10. 

21 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst 
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1017 ze zm. (dalej cyt.: k.p.a.). 

22 Okoliczność, Ŝe znaczna liczba rozstrzygnięć wydawanych przez kierownika USC za-
pada w formie decyzji administracyjnych (zob. art. 7 ust. 1 p.a.s.c.), uzasadnia posługiwanie 
się k.p.a. Dotyczy to równieŜ rozstrzygnięć (decyzji) o dokonaniu lub odmowie transkrypcji. 

23 Więcej na ten temat, wraz z podaniem dalszych przykładów: WOJEWODA, Transkrypcja 
aktu, s. 1113-1120. 
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uznaniu, jeŜeli uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku 
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadniając potrzebę odwołania się 
przy transkrypcji do tej właśnie regulacji normatywnej, naleŜy powiedzieć, Ŝe 
procedura umiejscowienia wykazuje istotne podobieństwo do instytucji uzna-
nia zagranicznego orzeczenia sądowego24. W jednym i drugim przypadku cho-
dzi o formalne włączenie do obrotu prawnego w Polsce określonych „decyzji” 
organów państwa obcego, przy czym decyzji tych zasadniczo nie bada się od 
strony merytorycznej. Przeciwnie, zakłada się ich prawidłowość. Jedynie w wy-
jątkowych przypadkach, jeśli nie dałoby się tego pogodzić z podstawowymi 
zasadami polskiego porządku prawnego, naleŜy odmówić uznania/transkrypcji.  

W tym miejscu, na marginesie, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe mimo ewentualnej 
odmowy transkrypcji, zagraniczny dokument moŜe nadal funkcjonować  
w obrocie krajowym. Sam w sobie ma on bowiem – jak juŜ powiedziano – 
walor dokumentu urzędowego (art. 1138 k.p.c.). Jednak i on, tak jak inne  
dowody będzie podlegał odpowiedniej ocenie, w kaŜdej sprawie, w jakiej zo-
stanie przedstawiony. 

Dopuszczalność transkrypcji stanowi z pewnością duŜe ułatwienie dla 
obywateli, z uwagi na powstającą w efekcie moŜliwość posiłkowania się pol-
skim dokumentem stanu cywilnego we wszelkich sprawach załatwianych  
w Polsce25. Wprawdzie akt zagraniczny ma w świetle obowiązujących przepi-
sów dokładnie taką samą moc dowodową jak akt polski, ale w praktyce do-
kumenty zagraniczne traktowane są jednak z pewną nieufnością. Problem ten 
zostaje wyeliminowany, jeŜeli nastąpi umiejscowienie, czyli przepisanie aktu 
obcego do polskich ksiąg. W takim przypadku tłumaczenie przedstawiane jest 
tylko raz, na etapie transkrypcji, a następnie w obiegu prawnym moŜna juŜ 
wykorzystywać dokument krajowy. Sam koszt transkrypcji nie jest przy tym 
znaczny, gdyŜ opłata skarbowa za wydanie decyzji w przedmiocie transkrypcji 
wynosi 50 zł26. 

Na zakończenie tej części wywodów naleŜy dodać, Ŝe transkrypcja nigdy 
nie ma charakteru obligatoryjnego. Jest to moŜliwość, z której podmiot zainte-
                                                 

24 W literaturze transkrypcję nazywa się nawet „nostryfikacją” zagranicznego aktu stanu 
cywilnego, zob.: LITWIN , Prawo, s. 542. Słusznie zauwaŜa się przy tym, Ŝe określony akt stanu 
cywilnego, zwłaszcza akt zgonu, stanowi niejednokrotnie dokładne odwzorowanie orzeczenia 
sądu obcego np. o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, przez co akt taki staje się 
wręcz „zakapturzonym” orzeczeniem sądowym, zob. tamŜe, s. 525. 

25 LITWIN , Prawo, s. 520. 
26 Cz. I, poz. 3 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,  

Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm. 
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resowany moŜe, ale nie musi skorzystać. Raz jeszcze naleŜy powtórzyć, Ŝe 
oryginalne, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego mają taką samą wartość 
dowodową, jak transkrybowane akty polskie. Swoistym wyjątkiem są sytu-
acje, gdy wprawdzie sama transkrypcja nie jest obowiązkowa, jednak bez 
umiejscowienia zagranicznego aktu nie jest moŜliwe osiągnięcie w Polsce 
określonego skutku. Chodzi o przypadki, gdy norma prawna wymaga przed-
stawienia odpisu aktu stanu cywilnego, zastrzegając przy tym wyraźnie, iŜ ma 
to być dokument krajowy. Są to jednak sytuacje odosobnione. Obecnie doty-
czy to niektórych przypadków wyrobienia polskiego paszportu27 oraz uzyska-
nia lub zrzeczenia się polskiego obywatelstwa28. 

 

3. Moc dowodowa aktów stanu cywilnego  
– deklaratywny charakter aktów 

Jak juŜ powiedziano, zarówno krajowe, jak i zagraniczne akty stanu cy-
wilnego – jako dokumenty urzędowe – zostały wyposaŜone przez polskiego 
ustawodawcę w powaŜną moc dowodową. Dokumenty urzędowe stanowią 
bowiem dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (zob. art. 244 
k.p.c.; por. art. 76 k.p.a.). Co więcej, w przypadku okoliczności stwierdzonych 
w aktach stanu cywilnego, jest to dowód wyłączny (zob. art. 4 p.a.s.c.), co 
oznacza, Ŝe stan cywilny osoby fizycznej nie moŜe być skutecznie udowod-
niony w inny sposób29. Naturalnie dopuszczalne jest przeprowadzenie 
dowodów przeciwnych (zob. art. 252 k.p.c. oraz art. 76 § 3 k.p.a.), trzeba 
jednak pamiętać, Ŝe zgodnie z treścią art. 4 zd. 2 p.a.s.c., niezgodność aktu 
stanu cywilnego z prawdą moŜe być udowodniona jedynie w postępowaniu 
sądowym. W istotny sposób utrudnia to kwestionowanie treści aktów stanu 
cywilnego, w tym takŜe aktów zagranicznych. 

                                                 
27 Zob. § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przy-
padku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia,  
Dz. U. Nr 152, poz. 1090 ze zm. 

28 Zob. § 2 ust. 3 i § 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wy-
raŜenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wnios-
ków, Dz. U. Nr 18, poz. 231. 

29 O szczególnej mocy dowodowej aktów stanu cywilnego zob. teŜ.: J. DOBKOWSKI, Pre-
ponderancja aktów stanu cywilnego, „Metryka” 2011, nr 2, s. 15 n. 
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NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe nawet jeśli dany dokument nie zostanie 
wprost zakwestionowany, to – jak kaŜdy dowód w określonym postępowaniu 
– podlega on ocenie sądu (lub innego organu rozstrzygającego) w ramach za-
sady swobodnej oceny dowodów (zob. art. 233 k.p.c.)30. W tym miejscu na-
leŜy bowiem wyraźnie zaznaczyć – co jest konsekwentnie podkreślane w lite-
raturze – Ŝe akty stanu cywilnego mają charakter wyłącznie deklaratywny. Jak 
się słusznie zauwaŜa, fakty z dziedziny stanu cywilnego istnieją i wywierają 
skutki prawne od chwili, gdy nastąpiło dane zdarzenie (np. narodziny, śmierć) 
lub gdy dokonano określonej czynności prawnej (np. zawarcie małŜeństwa), 
lub teŜ gdy uprawomocniła się określona decyzja właściwego organu (np. 
orzeczenie rozwodowe). Fakt dokonania wpisu do ksiąg stanu cywilnego, ani 
teŜ moment, w jakim to następuje, nie mają znaczenia rozstrzygającego31. 
Szczególna moc dowodowa przyznana aktom stanu cywilnego nie nadaje im za-
tem waloru prawotwórczego. Odnotowanie nieprawdziwego zdarzenia w księ-
gach stanu cywilnego w Ŝadnym razie nie spowoduje, Ŝe zdarzenie to przyj-
dzie uznać za istniejące. Mówiąc innymi słowy, akty stanu cywilnego stano-
wią dowód określonych okoliczności, ale skutki prawne wiąŜą się z poszcze-
gólnymi zdarzeniami podlegającymi zarejestrowaniu, a nie z samym sporzą-
dzeniem aktu stanu cywilnego32. MoŜe się okazać, Ŝe akt został sporządzony 
nieprawidłowo lub Ŝe odnotowano w nim fakt, który w ogóle nie miał miejsca. 
Sytuacje takie będą podlegały kontroli sądu.  

Odrębną jeszcze kwestią jest problem samego uznawania skutków praw-
nych, wynikających z treści dokumentu. Czym innym bowiem jest moc dowo-
dowa, a czym innym zastosowanie do ustalonych faktów odpowiednich prze-
pisów prawa, co pozostawione zostało organowi rozstrzygającemu. W przy-
padku dokumentów zagranicznych moŜe się zatem zdarzyć, Ŝe dana okolicz-
ność, prawidłowo udokumentowana sporządzeniem aktu stanu cywilnego (np. 
zawarcie małŜeństwa homoseksualnego według prawa obcego), mimo wszyst-
ko nie będzie uwzględniona w polskim porządku prawnym, gdyŜ sąd (lub inny 

                                                 
30 Zob. K. WEITZ, Skutki uznania zagranicznego orzeczenia, „Przegląd Sądowy” 1998,  

nr 9, s. 84. 
31 Zob. LITWIN , Prawo, s. 26-28. Pewnym wyjątkiem w aktualnym stanie prawnym jest 

przypadek zawarcia małŜeństwa przed duchownym na podstawie art. 1 § 2 k.r.o., gdyŜ w takiej 
sytuacji sporządzenie aktu małŜeństwa jest konstytutywnym warunkiem dojścia związku mał-
Ŝeńskiego do skutku, przy czym jeśli akt zostanie sporządzony, małŜeństwo uwaŜa się za za-
warte z chwilą złoŜenia zgodnych oświadczeń woli małŜonków w obecności duchownego. 

32 Zob. K. GONDOREK, A. USTOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, 
Warszawa 1991, s. 36-37, teza 5; por. WYPYCH, Charakter prawny, s. 196-197. 
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organ) dostrzeŜe tu sprzeczność z podstawowymi zasadami polskiego porząd-
ku prawnego. W konsekwencji dany skutek zostanie pominięty w ustaleniach 
organu rozstrzygającego33. TakŜe w tym przypadku podstawę prawną odmowy 
uwzględnienia skutków wynikających z zagranicznego aktu stanu cywilnego 
będzie stanowił – jak się wydaje – zastosowany w drodze analogii art. 1146  
§ 1 pkt 7 k.p.c. Alternatywnie, jeŜeli zagraniczny akt stanu cywilnego potrak-
tować jako „rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie 
cywilnej”, moŜna teŜ bronić poglądu o odpowiednim stosowaniu art. 1146 § 1 
pkt 7 k.p.c. Sytuację taką reguluje art. 11491 k.p.c.  

Potencjalnie moŜliwe wydaje się, Ŝe sąd polski, dokonujący oceny zagra-
nicznego aktu stanu cywilnego, mógłby dojść do wniosku, Ŝe dana okolicz-
ność z zakresu stanu cywilnego osoby fizycznej została ustalona po prostu 
odmiennie, niŜ wynikałoby to z prawa właściwego (najczęściej prawa pol-
skiego), podlegającego zastosowaniu na podstawie polskich norm kolizyjnych. 
W praktyce jednak trudno wyobrazić sobie przypadek, w którym jednocześnie 
nie wystąpiłyby podstawy do zastosowania klauzuli porządku publicznego. 
Jak juŜ była o tym mowa, relacje prawne podlegające ujawnieniu w aktach 
stanu cywilnego, takie jak pokrewieństwo, więź małŜeńska czy powinowac-
two, opierają się na konstrukcjach jurydycznych, których walor społeczny jest 
niezwykle wysoki. Chodzi tu o takie instytucje, jak małŜeństwo, róŜne spo-
soby ustalenia pochodzenia dziecka czy przysposobienie. Ich unormowanie 
urasta do rangi podstawowych zasad porządku prawnego. Przykładowo – 
w Polsce moŜna z pewnością mówić o obowiązywaniu zasady monogamii, 
zasady róŜnicy płci nupturientów, zasady pochodzenia dziecka od męŜa matki, 
czy zasady przysposobienia wspólnego wyłącznie przez małŜonków.  

JeŜeli zatem określona relacja została ustalona niezgodnie z prawem pol-
skim, które na podstawie regulacji kolizyjnych legis fori było właściwe dla 
danej kwestii prawnej, to jest wysoce prawdopodobne, Ŝe skutki wynikające  
z zagranicznego dokumentu stanu cywilnego nie zostaną w Polsce uznane nie 

                                                 
33 NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe kaŜdy ze skutków powinien być rozwaŜany odrębnie  

i z duŜą ostroŜnością. Przykładowo – warto zadać pytanie, czy nieuznawanie małŜeństw homo-
seksualnych oznacza, Ŝe osoba pozostająca w podobnym związku moŜe – z punktu widzenia 
prawa polskiego – swobodnie zawrzeć w Polsce kolejne małŜeństwo, tym razem z osobą płci 
przeciwnej? Podobnie w przypadku pary homoseksualnej, która za granicą legalnie adoptowała 
dziecko (uzyskując prawa rodzicielskie) – czy po ich osiedleniu się w Polsce naleŜy dla dziec-
ka ustanowić opiekę? Kwestie te są niezmiernie kontrowersyjne i wymagają osobnego opra-
cowania. 
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tyle ze względu na niezastosowanie właściwego prawa przy sporządzaniu ak-
tu, ile z racji na naruszenie podstawowych zasad polskiego porządku prawnego. 

Pewnym wyjątkiem w tym zakresie wydają się regulacje dotyczące imie-
nia i nazwiska, poniewaŜ im nie przyznaje się zwykle aŜ tak wysokiej rangi  
w prawie polskim. Okoliczność, Ŝe imię lub nazwisko danej osoby zostało 
wpisane w dokumencie zagranicznym niezgodnie z obowiązującymi w Polsce 
regułami, nie będzie zasadniczo oznaczać naruszenia podstawowych zasad 
polskiego porządku prawnego. Wprawdzie moŜna mówić o ogólnej zasadzie 
prawa krajowego, zgodnie z którą nazwisko nie moŜe się składać z więcej niŜ 
dwóch członów (zob. art. 25 § 2 k.r.o., art. 901 k.r.o. oraz art. 6 ust. 1 ustawy  
z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska34), to nie wydaje 
się, aby była to podstawowa zasada porządku prawnego RP. Wspomniana 
reguła doznaje zresztą wyraźnego wyjątku w świetle art. 6 ust. 1 w związku  
z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Wyjątek ten dotyczy 
właśnie obrotu międzynarodowego i obejmuje przypadek, gdy nazwisko jest 
zmieniane na takie, jakie noszone jest zgodnie z przepisami prawa państwa, 
którego obywatelstwo dana osoba równieŜ posiada. W takim przypadku ogra-
niczenie maksymalnej liczby członów nazwiska do dwóch nie obowiązuje.  

NaleŜy zatem generalnie odrzucić moŜliwość kwestionowania prawidło-
wości brzmienia nazwiska ujawnionego w zagranicznym akcie stanu cywil-
nego, ze względu na niezgodność jego utworzenia z przepisami prawa pol-
skiego, jeśli problem taki pojawi się przy transkrypcji lub w toku innego po-
stępowania, w którym powoływany będzie akt zagraniczny. Brak tu przesła-
nek do zastosowania klauzuli porządku publicznego. NaleŜy teŜ pamiętać, Ŝe 
nazwisko zalicza się do podlegających ochronie dóbr osobistych. Nigdy nie 
powinno się zatem ingerować w jego brzmienie wbrew woli zainteresowa-
nego. Gdy chodzi o relacje wspólnotowe, dodatkowych argumentów w tym 
zakresie dostarcza orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
Jak wynika z wyroku w sprawie Grunkin-Paul35, w razie ustalenia oraz zareje-
strowania nazwiska danej osoby w jednym państwie członkowskim, w innych 
państwach Unii Europejskiej co do zasady nie moŜe mieć miejsca odmowa 
uznania takiego nazwiska. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia prawa 
do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkow-
skich, które gwarantowane jest brzmieniem art. 18 Traktatu Rzymskiego.  

                                                 
34 Dz. U. 2008, Nr 220, poz. 1414 ze zm. 
35 Sprawa C-353/06, wyrok Trybunału (Wielka Izba) z 14 października 2008 r., Dz.Urz. 

UE C 313 z 6 grudnia 2008, s. 3. 
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W konkluzji pierwszej części rozwaŜań naleŜy stwierdzić, Ŝe w świetle 
obowiązujących regulacji normatywnych, zagraniczne akty stanu cywilnego 
stanowią w Polsce kwalifikowany dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. 
Nie moŜna jednak mówić o pełnym uznawaniu skutków wynikających  
z takich aktów. Status prawny przyznany danej osobie fizycznej w jednym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej i potwierdzony aktem stanu cywil-
nego, nie zawsze moŜe być uznany w Polsce. Akt zagraniczny zostaje wpraw-
dzie obdarzony duŜym zaufaniem jako dokument urzędowy, ale jego kontrola 
merytoryczna, choć ograniczona, pozostaje moŜliwa. Pojawia się ona czy to  
w ramach procedury transkrypcji aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego, czy 
to w toku konkretnego postępowania, w którym dany dokument przedstawiany 
jest jako dowód.  

Tym niemniej wydaje się, Ŝe praktyczny skutek przyznania aktom za-
granicznym opisanej wcześniej mocy dowodowej jest bardzo zbliŜony do 
pełnego uznawania, gdyŜ instrumentem, który słuŜy ocenie merytorycznej 
aktu, jest przede wszystkim klauzula porządku publicznego, której umiarko-
wane stosowanie powszechnie akceptuje się w relacjach międzynarodowych. 
Z jednej strony naleŜy podkreśli ć, Ŝe klauzula jest instrumentem wyjątkowym, 
który wchodzi w grę tylko w szczególnych przypadkach. Z drugiej jednak, 
biorąc pod uwagę okoliczność, Ŝe większość danych z zakresu stanu cywil-
nego ma charakter „wraŜliwy” i pozostaje objęta regulacjami prawa krajo-
wego o walorze podstawowych zasad porządku prawnego, naleŜy mieć na 
względzie, Ŝe odwołania do klauzuli – pozostając wyjątkami – mogą się oka-
zać statystycznie częste. 

II. Zielona księga  
– w stronę swobodnego przepływu i uznawania skutków  

aktów stanu cywilnego 

Jak zaznaczono na wstępie artykułu, Komisja Europejska rozpoczęła po-
szukiwania najlepszej drogi w celu ograniczenia formalności administracyj-
nych, które napotykają obywatele Unii Europejskiej przemieszczając się po 
terytoriach państw członkowskich. Zielona księga zawiera wiele propozycji 
rozwiązań, które mogłyby znacznie uprościć posługiwanie się zagranicznymi 
dokumentami urzędowymi na całym terytorium wspólnotowym. W tym zakre-
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sie rozwaŜyć wypada następujące, najwaŜniejsze zagadnienia zasygnalizowa-
ne przez Komisję: 

a) zniesienie legalizacji i apostille dokumentów urzędowych; 
b) dąŜenie do międzynarodowej aktualizacji danych z zakresu stanu cywil-

nego dotyczących tej samej osoby oraz propozycja posługiwania się europej-
skim zaświadczeniem z ksiąg stanu cywilnego; 

c) moŜliwość pełnego uznawania, w ramach Unii Europejskiej, skutków 
wynikających z zagranicznych aktów stanu cywilnego; 

d) inicjatywa ujednolicenia reguł kolizyjnych, z ewentualnym dopuszcze-
niem łącznika wyboru prawa w sprawach dotyczących stanu cywilnego; 

e) problem płaszczyzny podejmowanych działań – krajowej lub europej-
skiej. 

Niektóre spośród wskazanych wyŜej kwestii odnoszą się do wszelkich za-
granicznych dokumentów urzędowych, inne zaś dotyczą bezpośrednio proble-
matyki aktów stanu cywilnego. RóŜny jest przy tym charakter zgłoszonych 
przez Komisję propozycji. W toku dalszych wywodów inicjatywy o znaczeniu 
ogólnym, ustrojowym lub technicznym zostaną tylko krótko zasygnalizowa-
ne, natomiast przedmiotem bardziej szczegółowych rozwaŜań będzie przede 
wszystkim zagadnienie pełnego uznawania skutków aktów stanu cywilnego 
oraz kwestia ewentualnej harmonizacji norm kolizyjnych dotyczących proble-
matyki stanu cywilnego.  

 
1. Zniesienie legalizacji i apostille 

Postulatem wydawałoby się najbardziej oczywistym i powtarzanym od 
dawna jest dąŜenie do całkowitego zrezygnowania z obowiązku uwierzytel-
niania zagranicznych dokumentów urzędowych (legalizacja) oraz ze stosowa-
nego alternatywnie obowiązku zaopatrzenia dokumentu w specjalny certyfikat 
autentyczności (apostille), pochodzący od właściwego organu państwa wyda-
jącego. W ramach Unii Europejskiej idea zniesienia powyŜszych obowiązków 
została juŜ częściowo zrealizowana przede wszystkim przepisami rozporzą-
dzeń wspólnotowych, dotyczących postępowań w sprawach cywilnych i han-
dlowych oraz postępowań w sprawach małŜeńskich i dotyczących odpowie-
dzialności rodzicielskiej36. Na to nakładają się róŜne inicjatywy międzynaro-

                                                 
36 Zob. odpowiednio: art. 56 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdyk-

cji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlo-
wych (Dz.Urz. WE L 12 z 16 stycznia 2001, s. 1 n.; pol. wyd. specj.: DzUrz. UE, rozdz. 19,  
t. 4, s. 42 n.: wersja skonsolidowana: 14 maja 2010) oraz art. 52 Rozporządzenia Rady (WE) 
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dowe, w których uczestniczą poszczególne państwa unijne37, w tym – gdy 
chodzi o problematykę stanu cywilnego – działania podejmowane przez Mię-
dzynarodową Komisję Stanu Cywilnego, w której pracach bierze udział  
12 państw członkowskich Unii38. W Polsce – jak była juŜ o tym mowa –  
art. 1138 k.p.c. wymaga legalizacji tylko w przypadku dokumentów zagra-
nicznych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, jak równieŜ 
tych dokumentów, których autentyczność zakwestionowano w postępowaniu. 
NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe w niektórych przypadkach moŜliwa jest jeszcze 
dalsza liberalizacja wymagań, jeśli wynika to z wiąŜących Polskę aktów 
międzynarodowych39. 

Mimo znacznej poprawy sytuacji w rozwaŜanym zakresie, naleŜy się jed-
nak zgodzić, Ŝe rozwiązaniem poŜądanym byłoby – jak proponuje to Komisja 
– ogólne i całościowe zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu do 
wszystkich dokumentów urzędowych, tak aby zagwarantować ich swobodny 
przepływ na terenie Unii. Obywatel mógłby wówczas przedstawiać oryginal-
ne dokumenty wydane w innym państwie bez Ŝadnych dodatkowych auto-
ryzacji40. 

Naturalnie, takie rozwiązanie wymaga jednoczesnego wypracowania 
sprawnego systemu komunikowania się poszczególnych organów państw 
członkowskich, aby w przypadku wątpliwości, dotyczących np. autentyczno-
ści danego dokumentu, w moŜliwie szybkim czasie moŜliwa była jego weryfi-
kacja, bez obciąŜania osób zainteresowanych niepotrzebnymi formalnościami. 

 

                                                 
nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykony-
wania orzeczeń w sprawach małŜeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności ro-
dzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L 338 z 23 grudnia 
2003, s. 1 n.; pol. wyd. specj.: Dz.Urz. UE, rozdz. 19, t. 6, s. 243 n.; wersja skonsolidowana:  
1 marca 2005). 

37 Na przykład konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
urzędowych sporządzona w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. 2005, Nr 112, poz. 938), czy 
stosowana w stosunkach między niektórymi państwami wspólnotowymi konwencja z 25 maja 
1987 r., dotycząca zniesienia legalizacji dokumentów w państwach członkowskich Wspólnoty 
Europejskiej (http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/ue/in2.pdf [dostęp on- 
-line: 31 maja 2011 r.]). 

38 Więcej na ten temat: Zielona księga, pkt 3.2, s. 6-7. 
39 Zob. RUDKOWSKA-ZĄBCZYK [w:] Dowody, s. 415. 
40 Zob. Zielona księga, pkt 3.3.a, s. 7. 
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2. Międzynarodowa aktualizacja danych z zakresu stanu cywilnego  
oraz europejskie zaświadczenie z ksiąg stanu cywilnego 

Gdy chodzi o same akty stanu cywilnego, Zielona księga poddaje pod 
rozwagę jeszcze dalsze pomysły o charakterze ustrojowym i organizacyjnym. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe zgłoszone inicjatywy zmierzają w dwóch kierunkach. 
Po pierwsze – podkreśla się znaczenie sprawnej wymiany informacji, dotyczą-
cych danych z zakresu stanu cywilnego, tak by przy sporządzaniu kolejnego 
aktu co do określonej osoby moŜna było zaktualizować dane zawarte w aktach 
powstałych wcześniej, takŜe wtedy, gdy poprzednie czynności rejestracyjne 
miały miejsce w innym państwie. W dobie powszechnej komunikacji elektro-
nicznej wypracowanie odpowiedniego systemu porozumiewania się z pewno-
ścią nie będzie problemem, przynajmniej z technicznego punktu widzenia. 
Idąc dalej w tym samym kierunku, rozwaŜa się takŜe wprowadzenie central-
nego punktu rejestracyjnego dla zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które 
miały miejsce w państwach członkowskich innych niŜ państwo pochodzenia 
danej osoby41.  

Druga koncepcja to dąŜenie do wprowadzenia uniwersalnego europej-
skiego zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego, które obejmowałoby najwaŜ-
niejsze dane dotyczące obywatela i było wydawane na ujednoliconym wielo-
języcznym formularzu. Nie wymagałoby ono tłumaczenia, co w konsekwencji 
pozwalałoby na jego swobodne wykorzystywanie w kaŜdym państwie człon-
kowskim. Zdając sobie jednak sprawę z istniejących róŜnic, dotyczących za-
kresu danych wpisywanych w aktach stanu cywilnego, wspomniana inicjatywa 
przedstawiana jest w Zielonej księdze raczej jako środek dodatkowy, który 
mógłby funkcjonować równolegle z dotychczasowym systemem aktów i odpi-
sów krajowych, bez jego zastępowania42. 

 
3. Pełne uznawanie skutków  

płynących z zagranicznych aktów stanu cywilnego 

Oprócz wskazanych wcześniej przykładowych rozwiązań o charakterze 
„technicznym”, Zielona księga sugeruje podjęcie takŜe innych działań, idą-
cych znacznie dalej. Bodaj najistotniejszy wydaje się tu postulat pełnego 
uznawania zagranicznych aktów stanu cywilnego. Przypomnijmy, Ŝe doce-
lowo chodzi o zagwarantowanie jednostce, iŜ jej status prawny, potwierdzony 

                                                 
41 Zielona księga, pkt 3.3.b, s. 8. 
42 Zielona księga, pkt 3.3.d, s. 10. 
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aktem sporządzonym w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
będzie automatycznie uznawany z tym samym skutkiem w pozostałych pań-
stwach wspólnotowych43. 

Koncepcja ta na dzień dzisiejszy wydaje się jednak trudna do zrealizowa-
nia. Biorąc pod uwagę „wraŜliwy” charakter większości danych objętych ak-
tami stanu cywilnego, przynajmniej niektóre państwa członkowskie z pewno-
ścią nie będą skłonne do kaŜdorazowego akceptowania statusu osoby fizycz-
nej, w kształcie wynikającym z zagranicznego dokumentu. Konieczne wydaje 
się pozostawienie organom krajowym pewnych mechanizmów kontroli. For-
ma i zakres tej kontroli moŜe jednak z pewnością podlegać dyskusji. Patrząc  
z perspektywy polskiej i opierając się na dotychczasowych doświadczeniach 
krajowych, wydaje się, Ŝe państwa członkowskie powinny mieć moŜliwość 
weryfikacji danych objętych aktami stanu cywilnego co najmniej w świetle 
podstawowych zasad własnego porządku prawnego, a zatem przy wykorzysta-
niu klauzuli porządku publicznego. Racjonalne wydaje się natomiast zre- 
zygnowanie z kaŜdorazowego sprawdzania prawidłowości ustaleń dotyczą-
cych poszczególnych elementów stanu cywilnego, objętych danym dokumen-
tem, na podstawie przepisów prawa wskazanego przez normy kolizyjne forum. 

Dokonawszy powyŜszych ogólnych zastrzeŜeń, z pewną ostroŜnością 
moŜna mimo to powiedzieć, Ŝe obszarem, w ramach którego koncepcja peł-
nego uznawania być moŜe nadawałaby się do zrealizowania, jest zagadnienie 
imienia i nazwiska osoby fizycznej. Przekonywająco brzmią cytowane juŜ 
wcześniej argumenty, zgodnie z którymi obywatel Unii legalnie posługujący 
się określonym imieniem i nazwiskiem w jednym z państw członkowskich, 
powinien mieć moŜliwość skutecznego powoływania się na to imię i nazwisko 
we wszystkich innych państwach członkowskich (bez potrzeby ubiegania się  
o administracyjną zmianę nazwiska, jak to niejednokrotnie ma miejsce w Pol-
sce). Warto zaznaczyć, Ŝe juŜ na dzień dzisiejszy, w konsekwencji orzeczeń 
wydawanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zasada taka moŜe 
być uznana za obowiązującą44. Ewentualne działania legislacyjne Unii 
Europejskiej mogłyby natomiast uporządkować wspomnianą materię, zapew-
niając większą przejrzystość, a przez to przyczyniając się do większej pewno-
ści prawa. 

                                                 
43 Zielona księga, pkt 4.3.b, s. 14. 
44 Zob. powołane w Zielonej księdze sprawy: C-168/91 Christos Konstantinidis, Rec. 

1993, s. I-01191; C-148/02 Carlos Garcia Avello, Rec. 2003, s. I-16613 oraz C-353/06 Grun-
kin-Paul, Zb. Orz. 2008, s. I-07639. 
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Zdecydowanie negatywnie naleŜy natomiast ocenić perspektywy pełnego 
uznawania skutków wynikających z aktów stanu cywilnego, gdy chodzi np. 
o zawieranie małŜeństw, sposoby ustalenia pochodzenia dziecka, czy nawią-
zanie pokrewieństwa w drodze adopcji. W tym zakresie róŜnice w prawach 
merytorycznych państw członkowskich oraz ładunek aksjologiczny poszcze-
gólnych zagadnień wydaje się na tyle duŜy, Ŝe trudno spodziewać się, aby 
wszystkie państwa zaakceptowały konstrukcję pełnego uznawania. Naturalny 
opór będzie pochodził ze strony państw popierających rozwiązania bardziej 
konserwatywne, zwłaszcza tych, gdzie obowiązuje wciąŜ tradycyjny model 
rodziny oparty na heteroseksualnym małŜeństwie. Koncepcja pełnego uzna-
wania moŜe być nawet postrzegana jako próba ingerencji Unii Europejskiej  
w powszechnie akceptowane w danym społeczeństwie wartości. Grozi to 
wzrostem postaw antyeuropejskich i moŜe być nowym argumentem dla śro-
dowiska eurosceptyków.  

Poza tym, przynajmniej w Polsce, pełne uznawanie mogłoby prowadzić do 
rozbicia przyjmowanej dotychczas koncepcji jednolitego waloru krajowych 
i zagranicznych aktów stanu cywilnego. Automatyczne uznawanie skutków 
wynikających z dokumentów stanu cywilnego sporządzonych za granicą zdaje 
się bowiem wykraczać poza obecną konstrukcję, w ramach której akty stanu 
cywilnego są wprawdzie waŜnym i silnym dowodem, ale przypisuje się im 
wyłącznie charakter deklaratywny. Sytuacja, w której skutki prawne wynika-
jące z aktu zagranicznego są automatycznie akceptowane, przez co stają się 
niejako „pewniejsze” niŜ skutki aktu krajowego, jest zdecydowanie niepoŜą-
dana. Mogłoby to prowadzić do potencjalnych naduŜyć i prób obejścia prawa, 
polegających na dąŜeniu do rejestracji określonych zdarzeń za granicą, tak by 
zapewnić im pełne uznanie w Polsce w sytuacji, gdy dany skutek nie mógłby 
zostać osiągnięty przy rejestracji krajowej45. 

 
4. Harmonizacja norm kolizyjnych  

i kwestia wyboru prawa 

Harmonizacja norm kolizyjnych z pewnością mogłaby ułatwić wzajemne 
uznawanie skutków wynikających z dokumentów stanu cywilnego, sporządza-
nych w róŜnych państwach członkowskich. Okoliczność, Ŝe organ rejestra-

                                                 
45 W praktyce pojawiają się na przykład przypadki „omijania” polskich przepisów o po-

chodzeniu dziecka małŜeńskiego od męŜa matki, jeśli urodziło się ono za granicą i tam doszło 
do uznania ojcostwa przez innego męŜczyznę, więcej na ten temat: WOJEWODA, Transkrypcja 
aktu, s. 1116-1118. 
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cyjny innego państwa ustalał elementy statusu cywilnego osoby fizycznej na 
podstawie tego samego prawa merytorycznego, jakie zastosowałby takŜe dany 
organ krajowy, z pewnością przemawiałaby za ograniczeniem zakresu ewen-
tualnej kontroli aktu zagranicznego. 

Niestety – jak się przypuszcza – z tych samych powodów, dla których 
wątpliwa jest koncepcja pełnego uznawania, mało prawdopodobne wydaje się 
równieŜ odpowiednie ujednolicenie norm kolizyjnych dotyczących wraŜli-
wych kwestii z zakresu stanu cywilnego. Znamiennym przykładem trudności 
w tej sferze jest rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z 20 grudnia 2010 r., 
dotyczące wprowadzenia w Ŝycie wzmocnionej współpracy w dziedzinie pra-
wa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej46. Jak się okazuje, tylko nie-
które państwa członkowskie gotowe były podjąć w tym względzie bliŜszą 
współpracę47. Podobnie negatywnie naleŜy oceniać szanse ujednolicenia na 
poziomie kolizyjnym innych zagadnień związanych np. z małŜeństwem czy 
ustaleniem pochodzenia dziecka. 

Jeśli zaś chodzi o sugestię, by to wybór prawa został powszechnie przyjęty 
jako wiodący łącznik w ramach kolizyjnoprawnej regulacji stanu cywilnego 
osób fizycznych, to mimo niewątpliwych zalet wspomnianego łącznika, który 
jest coraz bardziej popularny we współczesnym prawie prywatnym międzyna-
rodowym48, postulat jego zastosowania w tej właśnie newralgicznej dziedzinie 
wydaje się trudny do zrealizowania. W wielu państwach, w tym w Polsce, gdy 
chodzi o statut personalny osób fizycznych, tradycyjnie największe znaczenie 

                                                 
46 Dz.Urz. UE L z 29 grudnia 2010, s. 10 n. 
47 Zob. pkt 6 preambuły rozporządzenia. 
48 Przyjmowany początkowo wyłącznie w sferze kontraktowej (zob. np. art. 3 rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w spra-
wie prawa właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”, Dz.Urz. UE L z 4 lipca 2008,  
s. 6 n.; sprost. Dz.Urz. UE L 309 z 24 listopada 2009, s. 87),  obecnie łącznik wyboru prawa 
wyraźnie przewidziany jest takŜe w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 
2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”, Dz.Urz. 
UE L 199 z 31 lipca 2007, s. 40 n.). Spośród aktów, które w najbliŜszym czasie zaczną być 
stosowane, wymienić zaś trzeba protokół haski z 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań 
alimentacyjnych (art. 7 i art. 8), czy niewiąŜące Polski rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/ 
2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Ŝycie wzmocnionej współpracy  
w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej, Dz.Urz. UE L 343 z 29 grud-
nia 2010, s. 10 n. (art. 5). MoŜliwość wyboru prawa w odniesieniu do licznych nowych kwestii 
przewiduje takŜe nowa polska ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe 
(zob. art. 4, 23, 32, 39, 52 i 64). Nie odnosi się to jednak, jak o tym mowa w dalszej części 
artykułu, do problematyki dotyczącej stanu cywilnego osób fizycznych. 
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ma łącznik obywatelstwa. Pozwala on na zachowanie określonej kontroli nad 
obywatelem, zapewniając, Ŝe najwaŜniejsze kwestie dotyczące danej osoby 
będą ustalane na podstawie przepisów jej prawa ojczystego.  

Ustawodawca polski najwyraźniej nie jest gotowy na zrezygnowanie z te-
go rodzaju kontroli przez przyjęcie łącznika wyboru prawa w sprawach doty-
czących stanu cywilnego. Znamienne jest, Ŝe w nowej ustawie – Prawo pry-
watne międzynarodowe, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu  
4 lutego 2011 r.49, zachowano dotychczasowe rozwiązania przewidujące właś-
ciwość prawa ojczystego we wszystkich właściwie kwestiach dotyczących sta-
tusu osoby fizycznej (zob. art. 11-16 ustawy). Co więcej, utrzymano teŜ rygo-
rystyczną zasadę, zgodnie z którą, jeŜeli ustawa przewiduje właściwość prawa 
ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociaŜby prawo in-
nego państwa uznawało go za obywatela tego państwa50. Wszystko to oznacza, 
Ŝe prawo polskie, jako prawo ojczyste, będzie nadal dochodzić do głosu  
w bardzo szerokiej grupie przypadków. Tymczasem dopuszczenie wyboru 
prawa potencjalnie pozwalałoby uniknąć róŜnych rygorystycznych skutków 
wynikających z zastosowania polskiego prawa rodzinnego. Oznaczałoby to 
oddanie części kontroli nad statusem cywilnym obywateli. Ewentualność taka 
jest bardzo mało prawdopodobna w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 
5. Zagadnienia stanu cywilnego  

– rola instytucji europejskich 

W jednym z pytań sformułowanych w Zielonej księdze Komisja Europej-
ska zastanawia się, czy kwestie dotyczące stanu cywilnego obywateli w sytu-
acjach międzynarodowych mogą zostać skutecznie rozwiązane przez same 
organy krajowe i jaka powinna być w tym zakresie rola Unii Europejskiej51. 
Wiele wskazuje na to, Ŝe ze względu na „wraŜliwy” charakter danych wpisy-
wanych do aktów stanu cywilnego i istotne róŜnice co do uregulowania po-
szczególnych kwestii w państwach członkowskich, problematyka statusu cy-
wilnego osób fizycznych na długo jeszcze pozostanie domeną regulacji kra- 
jowych (zarówno na poziomie merytorycznym, jak i kolizyjnym). Postulat 
częściowej choćby harmonizacji rozwiązań, tak by zminimalizować niedogod-

                                                 
49 Dz. U. 2011, Nr 80, poz. 432. Ustawa weszła w Ŝycie 16 maja 2011 r. 
50 Propozycja, aby w przypadku wielorakiego obywatelstwa zawsze decydował najściślej-

szy związek z danym państwem przy ustalaniu prawa ojczystego, została odrzucona na wstęp-
nym etapie prac nad projektem nowej ustawy. 

51 Pytanie nr 7, Zielona księga, s. 14. 
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ności dla obywateli Unii Europejskiej w róŜnych sytuacjach międzynarodo-
wych, pozostaje więc wyzwaniem przede wszystkim dla władz krajowych. 
Niewątpliwie jednak instytucje unijne mogłyby koordynować działania państw 
członkowskich oraz wspierać je organizacyjnie w celu zapewnienia spójności 
działań. TakŜe róŜnego rodzaju inicjatywy „techniczne”, o których była mo-
wa, takie jak wypracowanie informatycznego systemu wymiany danych, uru-
chomienie stron internetowych informujących o regulacjach z zakresu stanu 
cywilnego oraz o właściwości urzędów zajmujących się przedmiotową pro-
blematyką – wszystko to moŜna i naleŜałoby zorganizować na szczeblu wspól-
notowym. 

Ewentualne wytyczne merytoryczne dla ustawodawców krajowych powin-
ny zaś zmierzać do zagwarantowania zagranicznym dokumentom stanu cywil-
nego co najmniej odpowiedniej mocy dowodowej, jak ma to miejsce choćby  
w Polsce. Jednocześnie wskazane jest kontynuowanie działań prowadzących 
do zniesienia obowiązku legalizacji oraz do ograniczenia innych uciąŜliwych 
procedur formalnych, utrudniających powoływanie się na dokumenty zagra-
niczne. Na poparcie zasługuje teŜ koncepcja wypracowania w róŜnych sekto-
rach administracji standardowych wielojęzycznych formularzy (w tym np. 
europejskiego zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego), co rozwiązywałoby 
problem tłumaczenia i pozwalało uniknąć dodatkowych kosztów52.  

Wydaje się jednak, Ŝe organom krajowym musi być pozostawiona moŜli-
wość merytorycznej oceny dokumentów zagranicznych, w tym oceny prawi-
dłowości i skuteczności wpisów w obcych aktach stanu cywilnego. Zdaniem 
autora, jako podstawowy instrument takiej kontroli – na wzór prawa polskiego 
– mogłaby zostać przyjęta klauzula porządku publicznego.  

* 

NaleŜy pozytywnie ocenić dąŜenie Komisji Europejskiej do eliminacji 
przeszkód administracyjnych i barier biurokratycznych, odnoszących się do 
obiegu dokumentów urzędowych na całym terenie Unii. Cieszy teŜ okolicz-
ność, Ŝe zainteresowanie Komisji objęło w szczególności kwestię swobodnego 
przepływu i uznawania skutków wynikających z zagranicznych aktów stanu 
cywilnego. Doceniając wagę róŜnych proponowanych inicjatyw, trzeba jednak 
powiedzieć, Ŝe wszelkie nowe działania powinny być podejmowane ostroŜnie. 
Zwłaszcza koncepcje merytoryczne, takie jak idea pełnego uznawania, czy 

                                                 
52 Zielona księga, pkt 3.3.c, s. 9. 
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dąŜenie do harmonizacji reguł kolizyjnych dotyczących zagadnień stanu cy-
wilnego, muszą uwzględniać uzasadnione przywiązanie państw członkow-
skich do wartości, na których opiera się ich dotychczasowe ustawodawstwo. 
MoŜna z góry oczekiwać, Ŝe niektóre pomysły napotkają naturalny i zrozu-
miały opór ze strony niektórych państw, obawiających się swoistej erozji wła-
snych regulacji, mających podłoŜe aksjologiczne i moralne. Unia Europejska 
zawsze gwarantowała swoim członkom moŜliwość samodzielnego decydowa-
nia o sprawach wraŜliwych światopoglądowo. W szczególności, jak to przy-
znaje Komisja w Zielonej księdze, brak jest dziś kompetencji wspólnotowej  
w zakresie prawa rodzinnego materialnego53. NaleŜy zatem zadbać, by słuszna 
u swych podstaw koncepcja ograniczenia formalności administracyjnych doty-
czących obywateli nie została zaprzepaszczona przez zbyt radykalne propo-
zycje rozwiązań merytorycznych, które mogłyby wywołać silny sprzeciw nie-
których państw członkowskich, takich jak Polska.  

 
Słowa kluczowe: akty stanu cywilnego, zagraniczne dokumenty urzędowe, transkrypcja, prawo 

europejskie, prawo prywatne międzynarodowe. 
 

 
 
 
 

Free movement and recognition  
of civil status certificates  

Remarks in the light of the Green Paper  
devoted to the reduction administrative formalism regarding citizens 

Summary 

The Author conducts a critical analysis of some of the Commission’s proposals, presented in 
the Green Paper, entitled “Less Bureaucracy for Citizens: Promoting Free Movement of Public 
Documents and Recognition of the Effects of Civil Status Records.” The deliberations focus on the 
problem of international effectiveness of civil status certificates and are conducted in the light of the 
existing legislation in Poland. The Author explains the importance of foreign certificates of personal 
status as public documents which in Poland are attributed significant force of evidence (Art. 1138 of 
Code of Civil Procedure in connection with Art. 4 of Law on Vital Records). The institution of 
transcription is also presented. It involves entering a civil status certificate which was issued abroad 

                                                 
53 Zielona księga, pkt 4.3, s. 13. 
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into Vital Records in Poland (Art. 73 of Law on Vital Records). With regard to the postulates and 
suggestions of the European Commission the Author supports systemic or technical solutions con-
cerning the abolition of the obligation of legalisation and apostille, the creation of an international 
system updating data on civil status, or the creation of a European certificate of civil status. Yet  
issues regarding legal recognition of the effects produced by civil status certificates  issued in vari-
ous Member States or the question of international harmonisation of conflict laws pertaining to the 
civil status of an individual should be treated with caution, in the Author's opinion. We are told that 
a substantial rapprochement of domestic regulations (even at the laws-at-conflict level) is rather 
improbable in the near future given substantial discrepancies in models of family law (various mod-
els of marriage, parenthood or adoption) or the sensitive nature of personal data. 

 
Key words: certificates of civil status, foreign official documents, transcription, European law, 

international private law. 
 

Translated by Tomasz Pałkowski 
 
 
 
 
 
 

Der freie Fluss und die Anerkennung  
von Personenstandsurkunden  

Bemerkungen auf dem Hintergrund des Grünen Buches  
hinsichtlich der Einschränkung administrativer Formalitäten  

gegenüber den Bürgern 

Zusammenfassung 

Im vorliegenden Artikel unterzieht der Autor einige der im Grünen Buch „Die Einschränkung 
administrativer Formalitäten in Bezug auf die Bürger – der ungehinderte Fluss amtlicher Do-
kumente und die Anerkennung der von den Personenstandsdokumenten bewirkten Folgen” enthal-
tenen Vorschläge der Europäischen Kommission einer kritischen Analyse. Seine Bemerkungen 
betreffen das Problem der internationalen Wirksamkeit von Personenstandsurkunden und bewegen 
sich auf dem Hintergrund der gegenwärtig in Polen geltenden Regelungen. Der Autor erklärt die 
Bedeutung ausländischer Personenstandsurkunden als amtliche Dokumente, denen in Polen we-
sentliche Beweiskraft zugeschrieben wird (Art. 1138 Zivilprozessordnung in Verbindung mit Art. 4 
Personenstandsgesetz). Außerdem stellt er die Institution der Transkription vor, die auf der Eintra-
gung einer im Ausland ausgestellten Urkunde in die polnischen Personenstandsakten beruht (Art. 73 
Personenstandsgesetz). Hinsichtlich der Postulate und Suggestionen der Europäischen Kommission 
unterstützt der Autor die Lösungen mit System- oder technischem Charakter, die die Pflicht der 
Legalisierung und der Apostille, der Schaffung eines internationalen Systems der Aktualisierung der 
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Angaben über den Personenstand oder der Erstellung einer europäischen Bescheinigung aus den 
Personenstandsakten aufheben. Aber in sachinhaltlichen Angelegenheiten, die die Möglichkeit einer 
Anerkennung der sich aus den in anderen Ländern der Europäischen Union ausgestellten Personen-
standsdokumenten ergebenden Folgen von Rechts wegen betreffen oder auch die internationale 
Harmonisierung der sich auf den Personenstand des Einzelnen beziehenden Kollisionsregeln, emp-
fiehlt der Autor jedoch Vorsicht. Er verweist auf die ernstlichen Unterschiede in den Regelungen 
des Familienrechts in den einzelnen Staaten (unterschiedliche Modelle der Ehe, der Elternschaft, der 
Adoption) sowie den „sensiblen” Charakter der Angaben auf dem Gebiet des Personenstandes und 
ist daher der Ansicht, dass eine wesentliche Annäherung der Regelungen der einzelnen Länder 
(selbst auf der Kollisionsebene) in nächster Zukunft wenig wahrscheinlich ist. 

 
Schlüsselwörter: Personenstandsurkunden, ausländische amtliche Dokumente, Transkription, 

europäisches Recht, internationales Privatrecht. 
 

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 
 
 
 
 
 
 

Вільний обіг та визнання  
актів цивільного стану 

Зауваження на тлі Зеленої книги,  
присвяченої обмеженню адміністративних формальностей  

по відношенню до громадян   

Pезюме  

Автор проводить у статті критичний аналіз  деяких пропозицій Європейської Комісії, 
представлених у Зеленій книзі під заголовком Обмеження адміністративних формальнос-
тей щодо громадян – вільний обіг офіційних документів та визнання наслідків, викликаних 
актами цивільного стану. Міркування стосуються проблеми міжнародної ефективності актів 
цивільного стану й проводяться на тлі чинних у Польщі законів. Автор пояснює значення 
закордонних актів цивільного стану як офіційних документів, яким приписується в Польщі 
суттєва доказова цінність (ст. 1138 Цивільного кодексу у зв’язку зі ст. 4 закону про акти ци-
вільного стану). Представляє також інститут транскрипції, що полягає у внесенні виданого за 
кордоном акту до польських книг реєстрації цивільного стану  (ст. 73 Закону про акти цивіль-
ного стану). Що стосується постулатів і пропозицій Європейської Комісії, автор підтримує 
системні чи технічні рішення щодо відмови від обов’язку легалізації та апостилю, створення 
міжнародної системи оновлення даних про цивільний стан, чи розробку європейського сві-
доцтва з книг цивільного стану. Натомість в основних питаннях, що стосуються можливості 
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визнання  відповідно до законодавства наслідків, які виникають із актів цивільного стану, 
виданих в інших країнах Європейського союзу чи також міжнародної гармонізації колізійних 
правил, що відносяться до цивільного стану людини, автор радить підходити обережно. Від-
значаючи суттєві відмінності в регулюваннях сімейного законодавства окремих країн (різні 
моделі шлюбів, батьківства, усиновлення)  та „чутливий” характер даних про сімейний стан, 
він визнає, що суттєве наближення вітчизняних регулювань (навіть на колізійному рівні)  
є мало ймовірним у найближчому майбутньому. 

 
Ключові слова: акти цивільного стану, закордонні офіційні документи, транскрипція, євро-

пейське законодавства, міжнародне приватне право. 
 

З польської переклала Надія Гергало
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Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego*1 

MOC WIĄśĄCA AKTÓW STANU CYWILNEGO.  
UZUPEŁNIENIE AKTU ZGONU 

Postanowienie SN z 8 kwietnia 2009 r., V CSK 401/08 
(OSNC - ZD 2010, nr 2, poz. 43; LEX nr 511000) 

 
 

Tezy 

1. Artykuł 4 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.)1 stanowi wyjątek od ogólnej za-
sady swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) i wyjątek ten musi być przez sąd 
respektowany w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Związanie sądu dany-
mi zapisanymi w akcie stanu cywilnego obejmuje takŜe podstawowe dane dotyczące 
urodzenia, małŜeństwa i zgonu. W przypadku aktu zgonu związanie rozciąga się na 
dane dotyczące daty i godziny śmierci. 

2. Tylko prawidłowo sporządzony akt zgonu moŜe, jako dowód zdarzeń w nim 
stwierdzonych, korzystać z przewidzianego w art. 4 p.a.s.c. waloru wyłączności. 

3. Zasada wyłączności mocy dowodowej aktu stanu cywilnego nie moŜe być ro-
zumiana krańcowo. Nie moŜe więc rozciągać się na dane, które nie zostały objęte 
treścią prawidłowo sporządzonego aktu zgonu. Sąd prowadzący postępowanie spad-
kowe będzie uprawniony do podjęcia próby ustalenia chwili śmierci, kiedy w aktach 
zgonów spadkodawcy i potencjalnych spadkobierców będzie wpisana ta sama data  
i godzina zgonu. Potrzeba taka powstanie takŜe w przypadku, gdy w aktach zgonów 
tych osób obok tej samej daty, z przyczyn, o których mowa w art. 67 ust. 2 p.a.s.c., 
nie zostanie wpisana godzina zgonu, a brak danych w tym zakresie zostanie ujaw-
niony przez wpisanie do aktu zgonu odpowiedniej adnotacji. 

4. JeŜeli w zupełnych aktach zgonów osób zmarłych w tym samym dniu nie wpi-
sano godzin śmierci, sąd rozpoznający wniosek o stwierdzenie nabycia spadków po 
tych osobach nie moŜe samodzielnie ustalać chwili śmierci, bez uprzedniego uzupeł-
nienia aktów zgonów w tym zakresie. 

                                                 
* Opracował Bronisław Czech 
1 dalej cyt.: p.a.s.c. 



Bronisław Czech 

 

 

178 

Sentencja 

Sąd NajwyŜszy w składzie:  
Przewodniczący: sędzia SN Gerard Bieniek 
Sędziowie SN: Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca), Hubert Wrzeszcz 

w sprawie z wniosku Mirosława M. przy uczestnictwie Franciszki F. i in., o stwier-
dzenie nabycia spadku, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej 
w dniu 8 kwietnia 2009 r., skargi kasacyjnej uczestniczki Bogumiły G. i Eulalii F. od 
postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 10 czerwca 2008 r., uchyla zaskarŜone 
postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okr ęgo-
wemu, pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania 
kasacyjnego.  

 
Uzasadnienie 

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy z wniosku Mirosława M. 
stwierdził, Ŝe spadek po Jacku F., zmarłym dnia 9 stycznia 2005 r., na podstawie 
ustawy nabyli: jego Ŝona Mirosława F. w 20/40 częściach, rodzice Edmund F. i Fran-
ciszka F. po 5/40 części oraz rodzeństwo – Jadwiga M., Barbara C., Bogumiła G., 
Eulalia F. i Krzysztof F. kaŜde po 2/40 części.  

 Sąd Rejonowy ustalił, Ŝe Jacek Juliusz F. zmarł 9 stycznia 2005 r. w wyniku po-
strzału w usta. W chwili śmierci pozostawał w związku małŜeńskim z Mirosławą F. 
Spadkodawca miał jedno dziecko, syna Miłosza, który zmarł przed spadkodawcą na 
skutek strzałów oddanych w głowę. Mirosława F. zmarła po męŜu w szpitalu we Wro-
cławiu około godziny 2000, takŜe na skutek obraŜeń postrzałowych. Sąd Rejonowy 
ustalił kolejność zgonów na podstawie danych z akt śledztwa w sprawie śmierci tych 
osób, a zwłaszcza w oparciu o opinię biegłego z zakresu balistyki. Sąd przyjął dzie-
dziczenie ustawowe całego spadku według zasad przewidzianych w art. 932 i 933 k.c.  

 Apelacje od tego postanowienia złoŜyli Franciszka F., Eulalia F., Bogumiła G.  
i Krzysztof F. Zarzucili w nich między innymi naruszenie art. 4 p.a.s.c. przez dokona-
nie ustaleń co do chwili śmierci spadkodawcy, Mirosławy F. i Miłosza F., wbrew 
treści art. 36, i 67 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, oraz błędne ustalenia co do godziny śmierci 
tych osób z pominięciem szczegółowo opisanych w apelacjach wątpliwości co do 
rzeczywistego przebiegu zdarzeń poprzedzających zgon tych osób.  

 Rozpoznając apelacje wymienionych uczestników Sąd Okręgowy, poza stanem 
spadku obejmującym gospodarstwo rolne, podzielił ustalenia faktyczne sądu pierw-
szej instancji. Zdaniem Sądu Okręgowego, w toku śledztwa ustalono i wyjaśniono 
wszystkie okoliczności zdarzenia pozwalające na przyjęcie, Ŝe sprawcą zabójstwa 
Mirosławy M. i Miłosza F. był Jacek F., który bezpośrednio po zajściu popełnił sa-
mobójstwo. Sąd Okręgowy podkreślił, Ŝe według dowodów zebranych w postępowa-
niu przygotowawczym, Jacek F. i Miłosz F. nie dawali oznak Ŝycia juŜ w chwili 
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przybycia na miejsce zdarzenia policji między godziną 1400 a 1500, a oględzin ich 
zwłok dokonano pomiędzy godziną 1800 a 1820. Natomiast Mirosława F. zmarła póź-
niej w szpitalu.  

 Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 4 w związku z art. 36 i 67 p.a.s.c. Sąd 
Okręgowy wskazał, Ŝe ustalenia, czy potencjalny spadkobierca Ŝył w chwili otwarcia 
spadku, moŜna dokonywać takŜe na podstawie dowodów innych niŜ akta stanu cywil-
nego. Wprawdzie z art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. wynika, Ŝe do aktu zgonu oprócz daty  
i miejsca zgonu wpisuje się takŜe godzinę zgonu, to jednak zdaniem sądu, pomimo 
braku tego wpisu w aktach zgonu spadkodawcy i spadkobierców, nie zachodziła ko-
nieczność uzupełnienia ich aktów zgonu w trybie art. 36 p.a.s.c., gdyŜ nawet wpisanie 
tej samej godziny zgonu nie pozbawia sądu moŜliwości przeprowadzenia dowodów 
na określenie chwili śmierci. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma bo-
wiem na celu ustalenie, czy i kiedy otworzył się spadek i czy potencjalni spadko-
biercy Ŝyli w chwili otwarcia spadku.  

 Odmienne ustalenia faktyczne co do wejścia w skład spadku po Jacku F. gospo-
darstwa rolnego nie doprowadziły do uzupełnienia postanowienia spadkowego, albo-
wiem na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. w spra-
wie P. 4/99 [OTK ZU 2001, nr 1A, poz. 5; LEX nr 46004] w odniesieniu do spadków 
otwartych od 14 lutego 2001 r. zostały zniesione zróŜnicowania co do dziedziczenia 
gospodarstw rolnych.  

 Z tych względów postanowieniem z dnia 10 czerwca 2008 r. Sąd Okręgowy od-
dalił apelacje uczestników.  

 Od postanowienia Sądu Okręgowego skargę kasacyjną złoŜyli wszyscy uczest-
nicy. Zarzucili w niej naruszenie art. 4 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. przez 
jego błędną wykładnię, polegającą na stwierdzeniu przez Sąd Okręgowy, Ŝe sąd orze-
kający w sprawie moŜe dokonać ustalenia okoliczności stwierdzonej lub mającej być 
stwierdzoną w akcie stanu cywilnego w oparciu o inne dowody, pomimo iŜ z treści 
art. 4 p.a.s.c. wynika, Ŝe akt stanu cywilnego stanowi wyłączny dowód zdarzenia  
w nim stwierdzonego. Ponadto zdaniem skarŜących, doszło do naruszenia art. 328 § 2 
k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia, al-
bowiem Sąd Okręgowy ograniczył się jedynie do wskazania, iŜ chybiony jest zarzut 
naruszenia art. 4 p.a.s.c., bowiem sąd jest władny samodzielnie ustalić godzinę zgonu 
spadkodawcy. Powołując się na te zarzuty, uczestnicy wnieśli o uchylenie zaskarŜo-
nego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpo-
znania. 

Sąd NajwyŜszy zwaŜył, co następuje:  
Jak przyjmuje się jednolicie w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, zarzut narusze-

nia art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. moŜe stanowić usprawiedliwioną 
podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarŜonego orzeczenia 
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nie posiada wszystkich koniecznych elementów bądź zawiera oczywiste braki, które 
uniemoŜliwiaj ą kontrolę kasacyjną (por. m.in. wyroki z dnia 27 marca 2008 r., III 
CSK 315/07, niepubl. [LEX nr 390105], oraz z dnia 21 lutego 2008 r., III CSK 
264/07, niepubl. [LEX nr 465952], a takŜe postanowienie z dnia 10 listopada 1998 r., 
III CKN 792/98 [OSNC 1999, nr 4, poz. 83; „Wokanda” 1999, nr 2, poz. 7; „Biuletyn 
SN” 1999, nr 2, poz. 7; LEX nr 34884]). Takiego zarzutu nie moŜna jednak postawić 
Sądowi Okręgowemu, i to ze względu na brak rozwinięcia tezy o dopuszczalności sa-
modzielnego ustalania chwili śmierci spadkodawcy i ewentualnych spadkobierców. 
ZwaŜyć bowiem naleŜy, Ŝe w pisemnych motywach zaskarŜonego wyroku zostało wy-
raŜone stanowisko w tym zakresie, i to w taki sposób, który pozwala stwierdzić, ja-
kimi przesłankami kierował się sąd dopuszczając samodzielne badanie chwili śmierci 
wymienionych osób.  

 Artykuł 4 p.a.s.c. jest odpowiednikiem dawnego art. 25 Dekretu z dnia 8 czerwca 
1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151). Przewiduje on,  
Ŝe akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych,  
a ewentualna niezgodność z prawdą moŜe być udowodniona jedynie w postępowaniu 
sądowym. Oznacza to, Ŝe udowodnienie faktu urodzenia, małŜeństwa, zgonu jest 
dopuszczalne tylko na podstawie aktu stanu cywilnego.  

 Jak trafnie wskazał Sąd NajwyŜszy w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2002 r.  
(I CK 348/02, niepubl.), art. 4 p.a.s.c. stanowi wyjątek od ogólnej zasady swobodnej 
oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.), i wyjątek ten musi być przez sąd respektowany 
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Związanie sądu danymi zapisanymi 
w akcie stanu cywilnego obejmuje takŜe podstawowe dane dotyczące urodzenia, mał-
Ŝeństwa i zgonu. W przypadku aktu zgonu związanie rozciąga się na dane dotyczące 
daty i godziny śmierci.  

 W orzeczeniach, jakie zostały wydane na gruncie poprzedniego jak i obecnego 
stanu prawnego, Sąd NajwyŜszy wielokrotnie podkreślał istotną i wyłączną dowo-
dową rolę dokumentów sporządzonych w księgach stanu cywilnego (por. postanowie-
nia z dnia 14 kwietnia 1959 r., I CR 109/59, OSNCK 1960, nr 2, poz. 53 [LEX  
nr 115724]; z dnia 9 marca 1978 r., IV CR 52/78, niepubl.; z dnia 30 sierpnia 2006 r., 
II CSK 62/06, niepubl. [„Biuletyn SN” 2006, nr 11, poz. 18; LEX nr 201185]).  
W związku z róŜnymi danymi co do chwili zgonu zapisanymi w akcie zgonu oraz wy-
nikającymi z wydanego wcześniej postanowienia o uznaniu za zmarłego, w postano-
wieniach z dnia 26 czerwca 2002 r. ([sygn. akt] III CKN 898/00, OSNC 2003, nr 6, 
poz. 89 [„Biuletyn SN” 2002, nr 12, poz. 9; LEX nr 56758]) oraz z dnia 24 listopada 
2004 r. (III CSK 611/03, niepubl.) Sąd NajwyŜszy przyjął w postępowaniu o zmianę 
stwierdzenia nabycia spadku domniemanie, Ŝe spadkodawca zmarł w chwili oznaczo-
nej w postanowieniu o uznaniu za zmarłego i nie stanowi przeszkody do ustalenia in-
nej daty śmierci na podstawie zgodnego z prawdą aktu zgonu. JeŜeli został sporzą-
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dzony prawidłowo akt zgonu, to wcześniejsze postanowienie o uznaniu za zmarłego 
nie ma w tym zakresie Ŝadnej mocy dowodowej oraz nie spełnia ze względu na treść 
art. 4 p.a.s.c. i nie moŜe spełniać w obrocie prawnym Ŝadnej funkcji.  

 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c., do aktu zgonu wpisuje się datę, godzinę 
oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok. Dane co do daty i godziny zgonu wpisuje 
się na podstawie karty zgonu wystawionej w sposób określony w art. 11 Ustawy  
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2000,  
Nr 23, poz. 295 ze zm.). Obowiązek zgłoszenia zgonu spoczywa przede wszystkim na 
osobach bliskich zmarłego (art. 65 p.a.s.c.). JeŜeli jednak okoliczności zgonu były 
przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organ państwo-
wy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez 
ten organ (art. 66 ust. 2 p.a.s.c.). Zgłoszenie powinno obejmować wszystkie dane 
podlegające wpisaniu do aktu zgonu, chyba Ŝe zgłaszający zgon nie zna niektórych 
danych. Wówczas zgodnie z art. 67 ust. 2 p.a.s.c. do aktu zgonu wpisuje się odpo-
wiednią adnotację.  

 Treść art. 67 p.a.s.c. wskazuje zatem, Ŝe prawidłowo sporządzony akt zgonu po-
winien zawierać datę i godzinę, a jeśli zgłaszający zgon nie wskazał tych danych, 
powinna zostać poczyniona w akcie zgonu stosowna adnotacja. Tylko prawidłowo 
sporządzony akt zgonu moŜe, jako dowód zdarzeń w nim stwierdzonych, korzystać  
z przewidzianego w art. 4 p.a.s.c. waloru wyłączności. śaden z załączonych do akt 
sprawy odpisów zupełnych aktów zgonów Miłosza F., Jacka F., Mirosławy F., spo-
rządzonych na podstawie zgłoszeń najbliŜszych krewnych i powinowatych zmarłych 
osób, nie zawiera zarówno godziny śmierci, jak i stosownej adnotacji o przyczynach 
braku tego wpisu.  

 Zgodnie z art. 36 p.a.s.c. akt stanu cywilnego niezawierający wszystkich danych, 
które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. W odróŜnieniu od 
uniewaŜnienia, sprostowania aktu stanu cywilnego i ustalenia jego treści w sytuacjach 
wymienionych w art. 32 p.a.s.c., które są rozpoznawane w sądowym postępowaniu 
nieprocesowym (art. 33 p.a.s.c.), decyzje w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywil-
nego podejmuje kierownik właściwego urzędu stanu cywilnego. Dopóki akty zgonów 
nie zostaną w ten sposób uzupełnione, sąd rozpoznający sprawę o stwierdzenie naby-
cia spadku, w której istotne znaczenie ma ustalenie chwili śmierci zarówno spadko-
dawcy, jak i jego potencjalnych spadkobierców, nie moŜe dokonywać samodzielnych 
ustaleń w tym zakresie. Dochodzi wówczas do sprzecznego z art. 4 p.a.s.c. zastąpie-
nia dowodu z aktu stanu cywilnego innym dowodem.  

 Według art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. ustawowe wymagania co do określenia chwili 
zgonu kończą się na obowiązku wskazaniu godziny tego zdarzenia. Nie zawsze jed-
nak jest to wystarczająco precyzyjne określenie, czego dowodem są chociaŜby oko-
liczności faktyczne sprawy. Wobec tego naleŜy podzielić wyraŜaną w literaturze opi-
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nię, Ŝe zasada wyłączności mocy dowodowej aktu stanu cywilnego nie moŜe być 
rozumiana krańcowo. Nie moŜe więc rozciągać się na dane, które nie zostały objęte 
treścią prawidłowo sporządzonego aktu zgonu. Wobec tego moŜna zgodzić się z są-
dem drugiej instancji, Ŝe sąd prowadzący postępowanie spadkowe będzie uprawniony 
do podjęcia próby ustalenia chwili śmierci, kiedy w aktach zgonów spadkodawcy  
i potencjalnych spadkobierców będzie wpisana ta sama data i godzina zgonu. Potrze-
ba taka powstanie takŜe w przypadku, gdy w aktach zgonów tych osób obok tej samej 
daty, z przyczyn, o których mowa w art. 67 ust. 2 p.a.s.c., nie zostanie wpisana go-
dzina zgonu, a brak danych w tym zakresie zostanie ujawniony przez wpisanie do ak-
tu zgonu odpowiedniej adnotacji.  

 Jak z tego widać, dopuszczalność przeprowadzenia przez sąd spadkowy innych 
dowodów, poza aktami stanu cywilnego, dla ustalenia chwili śmierci spadkodawcy 
oraz jego Ŝony i syna zaleŜeć będzie od wyników administracyjnego postępowania  
w przedmiocie uzupełnienia ich aktów zgonów o brakujące wpisy, zwłaszcza Ŝe nie są 
znane przyczyny niewpisania danych dotyczących godzin zgonu tych osób. Wymie-
nione postępowanie administracyjne moŜe być wszczęte na wniosek kaŜdej zaintere-
sowanej osoby lub z urzędu.  

 Z tych względów, uznając za uzasadniony zarzut naruszenia art. 4 p.a.s.c.  
w związku z art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c., Sąd NajwyŜszy na podstawie art. 39815 § 1 
k.p.c. uchylił zaskarŜone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpozna-
nia sądowi drugiej instancji. 

 
Słowa kluczowe: wyłączność dowodu z aktu stanu cywilnego; zasada swobodnej oceny dowo-

dów w postępowaniu cywilnym; preponderancja aktów stanu cywilnego; czas zgonu; karta 
zgonu; akt zgonu; uzupełnienie aktu zgonu.  
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Orzecznictwo  
Naczelnego Sądu Administracyjnego*1 

TRYB ZATRUDNIENIA KIEROWNIKA USC 
A WAśNOŚĆ JEGO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH 

Wyrok NSA z 14 stycznia 2010 r., I OSK 1046/09 
 
 

Teza 

Wprowadzenie w Ŝycie przepisów „abolicyjnych” oznacza, Ŝe z wyraźnej i jed-
noznacznej woli ustawodawcy od dnia wejścia w Ŝycie Ustawy z dnia 19 września 
2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie 
skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121), tj. od dnia 29 października 2008 r., nie moŜna 
podwaŜać tak legalności dokonanego zatrudnienia kierowników urzędów stanu 
cywilnego i ich zastępców w okresie od 7 sierpnia 2005 r. do 29 października 2008 r. 
z powodu braku przeprowadzenia otwartego postępowania konkursowego, jak i nie 
moŜna podwaŜać legalności dokonanych przez nich w tym okresie czynności. Usta-
wodawca wprowadzonymi przepisami usankcjonował powołanie kierowników urzę-
dów stanu cywilnego i ich zastępców z pominięciem procedury konkursowej, wyni-
kającej z ustawy o pracownikach samorządowych. 

 
Sentencja 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:  
Przewodniczący: sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska  
Sędziowie: sędzia NSA Anna Łuczaj (sprawozdawca), sędzia del. NSA Jacek 

Hyla  
Protokolant: Aleksandra śurawicka  

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministra-
cyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Ś. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach z dnia 8 kwietnia 2009 r., IV SA/Gl 873/08, w sprawie ze skargi 
Wojewody Ś. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...] 2006 r., nr [...] w przedmiocie 
powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego oddala skargę kasacyjną. 

 

                                                 
* Opracował Paweł Sobotko 
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Uzasadnienie 

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2009 r., IV SA/Gl 873/08, Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Gliwicach oddalił skargę Wojewody Ś. na uchwałę Rady Gminy S.  
z dnia [...] 2006 r., nr [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu 
cywilnego. 

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, Ŝe zaskarŜoną uchwałą Rada Gminy 
S. w oparciu o art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2001,  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.)1 powołała A.M. na zastępcę kierownika urzędu stanu 
cywilnego w S. 2 

Wojewoda Ś., na podstawie art. 93 ust. 1 u.s.g., złoŜył skargę na powyŜszą 
uchwałę, zarzucając istotne naruszenie art. 3a-3d Ustawy z dnia 22 marca 1990 r.  
o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1593 ze zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 p.a.s.c., polegające na powołaniu zastępcy kierownika urzędu stanu 
cywilnego bez przeprowadzenia konkursu. Wojewoda wniósł o stwierdzenie niezgod-
ności z prawem zaskarŜonej uchwały Rady Gminy S. Wojewoda podniósł, iŜ powo-
łanie na stanowisko zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego nie było poprze-
dzone otwartym i konkurencyjnym naborem, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy  
o pracownikach samorządowych. Pracownicy urzędu stanu cywilnego łącznie z zas-
tępcą kierownika USC są pracownikami samorządowymi, do których ma zastoso-
wanie art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym nabór kan-
dydatów na wolne stanowiska urzędnicze musi być poprzedzony konkursem. Podjęcie 
przez Radę Gminy S. uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika urzędu sta-
nu cywilnego bez uprzedniego przeprowadzenia konkursu czyni tę uchwałę niezgodną 
z prawem, gdyŜ przeprowadzenie konkursu na to stanowisko ma charakter bez-
względny. Wymóg przeprowadzenia konkursu ma zastosowanie zarówno do nowo 
zatrudnianych kandydatów spoza urzędu, jak i do kandydatów juŜ w tym urzędzie 
zatrudnionych. 

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy S. wniosła o oddalenie skargi ewentualnie 
umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego oraz zasądzenie kosztów postępo-
wania według norm przypisanych. Organ potwierdził fakt powołania A.M. na stano-
wisko zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w S. bez przeprowadzenia proce-
dury konkursowej. Wskazał równieŜ na treść art. 3 ustawy z 19 września 2008 r.  
o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej, 
zgodnie z którym osoby powołane na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego 
lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia 

                                                 
1 Dalej cyt.: u.s.g. 
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wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, uchwałą rady gminy, na podstawie art. 6 ust. 3 
ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 3a-3d 
ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, uwaŜa się za zatrudnione 
zgodnie z przepisami tej ustawy. Ponadto powołał się na art. 4 tejŜe ustawy, który 
stanowi, iŜ czynności dokonane w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia 
w Ŝycie niniejszej ustawy przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę 
kierownika urzędu stanu cywilnego, powołanych uchwałą rady gminy na podstawie 
art. 6 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 
3a-3d ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, uznaje się za do-
konane przez uprawniony organ. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, Ŝe skarga nie zasługuje na 
uwzględnienie. 

Przytaczając treść art. 6 ust. 2 i 3 p.a.s.c. Sąd podał, iŜ kierownik urzędu stanu 
cywilnego (jego zastępca) jest powoływany przez radę gminy, co nie oznacza jednak, 
iŜ stosunek pracy z taką osobą jest nawiązywany na podstawie powołania (zob. m.in. 
A. Szewc, Niejasności prawa samorządowego, „Radca Prawny” 1994, nr 6, s. 60). 
Ten rodzaj zatrudnienia jest bowiem zarezerwowany wyłącznie dla zamkniętej grupy 
pracowników samorządowych, wymienionych taksatywnie w art. 2 pkt 3 ustawy  
o pracownikach samorządowych. Sąd stwierdził, iŜ kierownik urzędu stanu cywilnego 
jak i jego zastępca jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie 
mianowania bądź na podstawie umowy o pracę, a nie na podstawie powołania w ro-
zumieniu kodeksu pracy, to do jego zatrudnienia w pełni znajduje zastosowanie art. 
3a ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. W myśl tego przepisu 
nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska 
urzędnicze zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4, a więc na podstawie miano-
wania lub umowy o pracę, jest otwarty i konkurencyjny, co oznacza, iŜ „powołanie” 
przez radę gminy kierownika urzędu stanu cywilnego (jego zastępcy) musi być po-
przedzone specjalnym konkursem, o którym mowa w art. 3 a-d ustawy, otwartym 
zarówno dla osób juŜ zatrudnionych w urzędzie, jak i dla kandydatów spoza tej 
instytucji. Wymóg ten wynika wprost z przepisów prawa, tj. art. 3a ust. 1 ustawy  
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. 

Sąd stwierdził, iŜ powyŜszy pogląd byłby w pełni zasadny, gdyby nie treść prze-
pisów ustawy z 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cy-
wilnego oraz o opłacie skarbowej (która weszła do obrotu prawnego w dniu 28 paź-
dziernika 2008 r.), której art. 3 i 4 stanowią, iŜ osoby powołane na stanowisko kie-
rownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, od 
dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, uchwałą rady 
gminy, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadze-
nia naboru w trybie art. 3a-3d ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
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rządowych, uwaŜa się za zatrudnione zgodnie z przepisami tej ustawy. Nadto czynno-
ści dokonane w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej 
ustawy przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę kierownika urzędu 
stanu cywilnego, powołanych uchwałą rady gminy na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, 
o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 3a-3d ustawy  
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, uznaje się za dokonane przez 
uprawniony organ. 

W ocenie Sądu zaskarŜona uchwała o powołaniu zastępcy kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w S. z pominięciem otwartego naboru na to stanowisko jest prawi-
dłowa i odpowiada prawu. Ustawodawca wprowadzonymi przepisami usankcjonował 
powołanie kierownika (zastępcy) urzędu stanu cywilnego z pominięciem procedury 
konkursowej, wynikającej z ustawy o pracownikach samorządowych, co nie pozwala 
stwierdzić niezgodności z prawem zaskarŜonej uchwały. 

Skargę kasacyjną od powyŜszego wyroku wniósł Wojewoda Ś., reprezentowany 
przez radcę prawnego A.K. ZaskarŜonemu wyrokowi zarzucono: 

1) Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez: 
– błędną wykładnię art. 3 ust. 1 ustawy z 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o aktach stanu cywilnego oraz o opłacie skarbowej, polegającą na przyjęciu, Ŝe 
uchwała o powołaniu zastępcy kierownika w S. jest zgodna z art. 6 ust. 3 p.a.s.c. 
Tymczasem mocą przepisu art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej Prawo o aktach [...] 
jedynie usankcjonowano stosunki pracy zawarte z kierownikami USC i ich zastęp-
cami, bez wcześniejszego przeprowadzenia procedury konkursowej, o której mowa  
w ustawie o pracownikach samorządowych; 

– błędne zastosowanie art. 3a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,  
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy p.a.s.c., polegające na uznaniu, Ŝe naruszenie tych 
przepisów, wskutek wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach [...], 
nie ma znaczenia dla oceny legalności uchwały będącej przedmiotem postępowania 
sądowego. 

2) Naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wy-
nik sprawy, tj. art. 147 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)2, polegające na 
tym, Ŝe Sąd nie zastosował środka określonego w w/w przepisie ustawy, mimo Ŝe 
istniały podstawy do stwierdzenia, iŜ przedmiotowa uchwała została wydana z naru-
szeniem prawa, tj. z naruszeniem art. 3a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządo-
wych w związku z art. 6 ust. 3 p.a.s.c. 3 

Na podstawie powyŜszych zarzutów kasacyjnych Wojewoda Ś. wniósł o uchyle-
nie zaskarŜonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi, ewentualnie o przekazanie 

                                                 
2  Dalej cyt.: p.p.s.a. 
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sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwi-
cach oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. 

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Wojewoda podniósł, iŜ Sąd dokonując oceny 
zaskarŜonej uchwały, winien uwzględnić stan prawny obowiązujący w dacie podjęcia 
uchwały. Stwierdzenie Sądu, iŜ „powołanie” winno być poprzedzone naborem doko-
nanym w trybie art. 3a-3d ustawy o pracownikach samorządowych oznacza, Ŝe 
uchwała ta była niezgodna z wówczas obowiązującym stanem prawnym. Powołując 
się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 kwietnia 
2009 r., SA/Gl 734/08, Wojewoda wskazał, iŜ osoby powołane na stanowisko kierow-
nika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, od 
dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy – Prawo  
o aktach [...], bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 3a-3d ustawy o pracownikach 
samorządowych uwaŜa się za zatrudnione zgodnie z przepisami tej ostatniej ustawy, 
jednakŜe uchwała, na podstawie której takie osoby powołano na wspomniane stano-
wiska, jest niezgodna z prawem. 

Wojewoda podkreślił, i Ŝ celem przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o aktach [...] było zrównanie pozycji prawnej kierowników USC lub ich za-
stępców powołanych bez konkursu z tymi, którzy wyłonieni zostali w drodze kon-
kursu. Ustawodawca usankcjonował nawiązany z tymi osobami stosunek pracy, mimo 
niepoprzedzenia go wymaganą przepisami ustawy o pracownikach samorządowych 
procedurą konkursową. 

ZaskarŜona uchwała nie dotyczy natomiast nawiązania stosunku pracy z osobą 
zajmującą stanowisko kierownicze w gminie, ale tylko i wyłącznie „powołania” przez 
Radę Gminy S. na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a więc 
niejako wskazania na to stanowisko. Uchwała podjęta w tej materii naleŜy do sfery 
publicznoprawnej, a nie do zakresu indywidualnego stosunku prawnego, który w po-
staci stosunku pracy kreowany jest juŜ po podjęciu takiej uchwały w drodze okre-
ślonych w kodeksie pracy czynności prawnych. 

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Rada Gminy S. wniosła o oddalenie skargi 
kasacyjnej w całości; umorzenie postępowania w sprawie oraz o zasądzenie kosztów 
postępowania według norm przepisanych. 

Rada Gminy wskazała, iŜ powołanie A.M. na stanowisko zastępcy kierownika 
USC w S. bez przeprowadzenia postępowania konkursowego zostało usankcjonowane 
ustawą z 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 
oraz ustawy o opłacie skarbowej. Ponadto podkreślono, Ŝe nowe przepisy dotyczące 
pracowników samorządowych [tj. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych] (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) potwierdziły, iŜ nie podlegają przepro-
wadzeniu naboru w drodze konkursu osoby pracujące juŜ w urzędzie. 
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Naczelny Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje: 
Stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje 

sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc pod rozwagę z urzędu jedynie niewaŜ-
ność postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny kontroluje zgodność zaskarŜonego 
orzeczenia z prawem materialnym i procesowym w granicach skargi kasacyjnej. 
Oznacza to związanie zarzutami i wnioskami skargi kasacyjnej. A zatem zakres roz-
poznania sprawy wyznacza strona wnosząca skargę kasacyjną przez przytoczenie 
podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie. 

Skarga kasacyjna wniesiona w niniejszej sprawie nie zawiera usprawiedliwionych 
podstaw zaskarŜenia. 

Po pierwsze, chybiony jest zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 3 
ust. 1 ustawy z 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywil-
nego oraz ustawy o opłacie skarbowej przez jego błędną wykładnię. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 powołanej wyŜej ustawy zmieniającej, osoby powołane na 
stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu 
cywilnego, od 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w Ŝycie tej ustawy, uchwałą rady 
gminy, na podstawie art. 6 ust. 3 p.a.s.c., bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 
3a-3d ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, uwaŜa się za za-
trudnione zgodnie z przepisami tej ustawy. 

PowyŜsza nowela weszła w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
(Dz. U. z 14 października 2008 r.), a więc z dniem 29 października 2008 r. – art. 5 
ustawy zmieniającej. 

A zatem przepis art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej dotyczy osób powołanych na 
stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu 
cywilnego uchwałą rady gminy podjętą na podstawie art. 6 ust. 3 p.a.s.c. w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 29 października 2008 r. (tj. w brzmieniu dającym radzie 
gminy uprawnienie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy 
(zastępców) innego niŜ wójt lub burmistrz (prezydent)), przy czym uchwała ta została 
podjęta w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia 29 października 2008 r. i jedno-
cześnie powołanie na stanowisko nastąpiło z naruszeniem art. 3a-3d ustawy z 22 mar-
ca 1990 r. o pracownikach samorządowych. 

Konieczność wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z 29 września 1986 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego, w części dotyczącej sposobu zatrudniania kierow-
ników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców, podyktowana była niejednoznacz-
nością zapisów prawa oraz wynikającą z tego róŜnorodną praktyką, jaka powstała po 
dniu 7 sierpnia 2005 r., tj. po dniu wejścia w Ŝycie Ustawy z dnia 6 maja 2005 r.  
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kole-
giach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020), która 
wprowadziła obowiązkowe konkursy na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kie-
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rownicze stanowiska urzędnicze (art. 3a-f ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych). 

Sprawy dotyczące uchwał rad gminy w przedmiocie powołania kierowników 
urzędów stanu cywilnego były przedmiotem skarg kasacyjnych rozpatrywanych przez 
Naczelny Sąd Administracyjny. RozwaŜając powyŜsze kwestie, Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny uznał, Ŝe jeŜeli kierownik urzędu stanu cywilnego jest pracownikiem sa-
morządowym zatrudnianym na podstawie mianowania (jeŜeli tak określono w statucie 
gminy) bądź na podstawie umowy o pracę, to do jego zatrudnienia będzie miał w peł-
ni zastosowanie art. 3a ustawy z 1990 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie  
z którym nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kie-
rownicze, zatrudnianych na podstawie mianowania lub umowy o pracę (art. 2 pkt 2  
i 4) jest otwarty i konkurencyjny, co oznacza, Ŝe musi być poprzedzony konkursem,  
o którym mowa w art. 3a-d ustawy o pracownikach samorządowych. Obowiązek prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego ma charak-
ter bezwzględny i ustawa w tym zakresie nie przewiduje Ŝadnych wyjątków, które 
uzasadniałyby odstępstwo od tej zasady. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, Ŝe 
wymóg przeprowadzenia konkursu będzie więc miał zastosowanie zarówno dla nowo 
zatrudnianych kandydatów spoza urzędu gminy, jak i dla kandydatów juŜ w tym 
urzędzie zatrudnionych. Z tych względów uchwałę podjętą z naruszeniem tego prze-
pisu trzeba w sposób oczywisty uznać za sprzeczną z prawem w rozumieniu art. 91 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a w konsekwencji niewaŜną (por. wyroki  
Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 19 czerwca 2008 r., II OSK 467/08, LEX  
nr 400307; z 17 października 2007 r., II OSK 1445/07, LEX nr 365725, OwSS 2008, 
nr 3, s. 70). 

Ustawodawca, dostrzegając konieczność wprowadzenia przepisu sankcjonującego 
czynności, jakie zostały dokonane przez kierowników urzędów stanu cywilnego (za-
stępców) zatrudnionych bez przeprowadzenia otwartego postępowania konkursowego 
w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia 29 października 2008 r., oraz status kie-
rowników urzędów stanu cywilnego (zastępców) zatrudnionych z naruszeniem art.  
3a-d ustawy o pracownikach samorządowych, dokonał nowelizacji przepisów – usta-
wą z 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 
ustawy o opłacie skarbowej. Celem tej noweli było usankcjonowanie dokonanych  
w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w Ŝycie ustawy zmieniającej 
czynności kierowników urzędów stanu cywilnego oraz ich zastępców, którzy zostali 
powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, a takŜe 
umocowanie kierowników na podstawie jednoznacznych przepisów prawa. PowyŜsza 
nowela „konwalidowała” czynności dokonane w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do 
dnia 29 października 2008 r. przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę 
kierownika urzędu stanu cywilnego, powołanych uchwałą rady gminy na podstawie 
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art. 6 ust. 3 p.a.s.c. bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 3a-3d ustawy z 22 mar-
ca 1990 r. o pracownikach samorządowych. 

Przepisy „abolicyjne” uznały kierowników urzędów stanu cywilnego (zastępców) 
zatrudnionych w powyŜszym okresie bez przeprowadzenia otwartego postępowania 
konkursowego za zatrudnionych zgodnie z przepisami ustawy (art. 3 noweli) i jedno-
cześnie dokonane przez nich w tym okresie czynności za dokonane przez uprawniony 
organ (art. 4 noweli). 

Wprowadzenie w Ŝycie przepisów „abolicyjnych” oznacza, Ŝe z wyraźnej i jedno-
znacznej woli ustawodawcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 19 września 2008 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej, 
tj. od dnia 29 października 2008 r., nie moŜna podwaŜać tak legalności dokonanego 
zatrudnienia kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców w okresie od 
dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia 29 października 2008 r. z powodu braku przepro-
wadzenia otwartego postępowania konkursowego, jak i nie moŜna podwaŜać legalno-
ści dokonanych przez nich w tym okresie czynności. 

Ta konstatacja prowadzi do wniosku, iŜ od dnia 29 października 2008 r. zarówno 
organ nadzoru, jak i sąd administracyjny nie mogą stwierdzić niewaŜności (niezgod-
ności z prawem) uchwały rady gminy podjętej w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do 
dnia 29 października 2008 r. w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cy-
wilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego z powodu braku przepro-
wadzenia konkursu, o którym mowa w art. 3a-d ustawy z 22 marca 1990 r. o pra-
cownikach samorządowych – obowiązującej do dnia 1 stycznia 2009 r. Ustawa  
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych utraciła moc na podstawie art. 60 
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458). 

Z powyŜszych względów Sądowi pierwszej instancji nie moŜna teŜ skutecznie za-
rzucić błędnego zastosowania art. 3a ust. 1 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych w związku z art. 6 ust. 3 p.a.s.c. Nie jest równieŜ trafny zarzut naru-
szenia przez Sąd pierwszej instancji przepisów postępowania w stopniu mającym 
istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 147 § 1 p.p.s.a. Rację ma bowiem Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, iŜ ustawodawca wprowadzonymi przepi-
sami usankcjonował powołanie kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastęp-
ców z pominięciem procedury konkursowej, wynikającej z ustawy o pracownikach 
samorządowych, a to nie pozwala stwierdzić niezgodności z prawem zaskarŜonej 
uchwały Rady Gminy w S. o powołaniu A.M. na zastępcę kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w S. 

Mając powyŜsze na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 
p.p.s.a. oddalił skargę kasacyjną.  
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Słowa kluczowe: status kierownika USC; powołanie kierownika USC i jego zastępcy uchwałą 
rady gminy; konwalidacja z mocy prawa czynności dokonanych przez kierownika wadli-
wie powołanego.  

 
 
Powołane przepisy  

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:  
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 6; 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2001,  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – art. 18, art. 91, art. 93; 

3. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. 
2001, Nr 142, poz. 1593 ze zm.) – art. 2, art. 3a-3d; 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 147 § 1, art. 183 § 1, art. 184; 

5. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, usta-
wy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  
Nr 122, poz. 1020); 

6. Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 
oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121) – art. 3, art. 4, art. 5; 

7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458 ze zm.) – art. 60. 

 

 

INTERES PRAWNY W UZYSKANIU ODPISU  
AKTU STANU CYWILNEGO 

Wyrok NSA z 18 stycznia 2011 r., II OSK 42/10 
 
 

Teza 

SkarŜący nie wykazał interesu w uzyskaniu odpisu aktu zgonu M.S., poniewaŜ 
przedstawiona przez niego kserokopia kartki z kalendarza zawierająca pokwitowanie 
odbioru zaliczki 5 tys. zł przez M.S., równieŜ w ocenie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego nie pozwala na stwierdzenie wystąpienia podstawowych elementów stosunku 
prawnego, jaki ewentualnie miał miejsce pomiędzy skarŜącym a M.S. W rezultacie 
Sąd pierwszej instancji przyjął prawidłowo, Ŝe brak jest podstawy faktycznej do 
uznania obowiązku majątkowego zmarłego wobec skarŜącego. 
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Sentencja 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:  
Przewodniczący: sędzia NSA Jan Paweł Tarno (sprawozdawca) 
Sędziowie: sędzia NSA Jerzy Stelmasiak, sędzia del. WSA Zbigniew Ślusarczyk  
Protokolant: Karolina Kubik  

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministra-
cyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej T.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie z 17 września 2009 r., IV SA/Wa 763/09, w sprawie ze skargi 
T.L. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] marca 2009 r., nr [...] w przed-
miocie odmowy wydania [odpisu zupełnego] aktu zgonu oddala skargę kasacyjną. 

 
Uzasadnienie 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 września 2009 r., 
IV SA/Wa 763/09, oddalił skargę T.L. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z [...] 
marca 2009 r., nr [...] w sprawie odmowy wydania odpisu zupełnego aktu zgonu.  
W uzasadnieniu Sąd podniósł, Ŝe podstawą prawną rozstrzygnięcia w tej sprawie jest 
przepis art. 83 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.). Treść tego przepisu potwierdza 
zasadę ograniczonej jawności ksiąg stanu cywilnego, wymieniając w ust. 1 osoby 
i organy uprawnione do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia 
określonego w art. 79, z jednoczesnym rozszerzeniem kręgu uprawnionych o osoby, 
które mają interes prawny do otrzymania tego dokumentu, a takŜe organizacje spo-
łeczne. Stosownie do brzmienia art. 83 ust. 1, osoba, której akt dotyczy, jej wstępni, 
zstępni, małŜonek i rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, sąd i inny organ państwo-
wy, składając wniosek o wydanie odpisu aktu lub zaświadczenia, nie są zobowiązane 
do uzasadnienia potrzeby otrzymania odpisu. Natomiast osoby niewymienione w ust. 
1 mogą złoŜyć wniosek o wydanie odpisu aktu lub zaświadczenia, jeŜeli wykaŜą  
w tym interes prawny (art. 83 ust. 2). Z przytoczonej normy prawnej wynika zatem 
obowiązek kierownika urzędu stanu cywilnego dokonania oceny, czy Ŝądanie wyda-
nia odpisu aktu stanu cywilnego pochodzące od osoby spoza kręgu osób określonych 
w ust. 1 art. 83 p.a.s.c., znajduje uzasadnienie w wykazanym przez tę osobę interesie 
prawnym. 

SkarŜący T.L. składając podanie o wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu M.S., 
wskazał jako podstawę uprawniającą do otrzymania Ŝądanego dokumentu art. 922 k.c. 
Podał, iŜ odpis aktu jest konieczny do wystąpienia wobec zstępnych zmarłego z rosz-
czeniem o zwrot poŜyczki. Jako dowód mający potwierdzić zasadność roszczenia, 
załączył kserokopię kartki z kalendarza zawierającej pokwitowanie odbioru zaliczki  
5 tys. zł przez M.S. W ocenie Sądu, organy zasadnie orzekły o odmowie wydania 
skarŜącemu odpisu aktu zgonu M.S. Powołany przez skarŜącego art. 922 k.c., jako 
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podstawa materialnoprawna jego interesu prawnego w Ŝądaniu przedmiotowego aktu 
zgonu, w okolicznościach niniejszej sprawy nie stanowi o istnieniu interesu prawnego 
na gruncie art. 83 ust. 2 p.a.s.c. Stosownie do treści art. 922 § 1 k.c. prawa i obowiąz-
ki majątkowe zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Organ 
orzekający na podstawie przedstawionej przez skarŜącego kserokopii kartki z kalen-
darza, na której widnieje pieczątka M.S., nie mógł uznać obowiązku majątkowego 
zmarłego wobec skarŜącego. Trafnie organy orzekające w niniejszej sprawie podnio-
sły, iŜ na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę pokwitowania nie moŜna 
stwierdzić elementów stosunku prawnego, jaki zaistniał pomiędzy skarŜącym a M.S., 
którego istotnymi elementami są: podmiot, treść (uprawnienia i obowiązki) oraz 
przedmiot stosunku prawnego. Przedstawione pokwitowanie powyŜszych elementów 
nie określa. Sąd podziela stanowisko organu, Ŝe w okolicznościach niniejszej sprawy 
nie był on właściwy do wiąŜącego rozstrzygnięcia w przedmiocie istnienia stosunku 
cywilnoprawnego między T.L. a M.S. Z powyŜszych względów brak było przesłanek 
do uznania, iŜ zmarły był dłuŜnikiem skarŜącego, co oznacza, Ŝe art. 922 § 1 k.c. nie 
moŜe stanowić na gruncie niniejszej sprawy podstawy materialnoprawnej istnienia 
interesu prawnego w Ŝądaniu odpisu aktu zgonu na podstawie art. 83 ust. 2 p.a.s.c. 

Natomiast powołany przez skarŜącego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Krakowie z 19 września 2007 r., III SA/Kr 452/07, który miał potwierdzić 
tezę, iŜ organ powinien samodzielnie ocenić zebrany materiał dowodowy w kontek-
ście wykazania interesu prawnego wnioskodawcy, zapadł w zupełnie innym stanie 
faktycznym. Występujący o wydanie odpisu aktu małŜeństwa uzasadniali konieczność 
dołączenia odpisu tego aktu do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko 
małŜonce dłuŜnika i dla wykazania interesu prawnego w uzyskaniu odpisu aktu przed-
stawili nakaz zapłaty sądu powszechnego opatrzony klauzulą wykonalności. Prawo-
mocny nakaz zapłaty jasno określał elementy stosunku zobowiązaniowego. 

PowyŜszy wyrok został zaskarŜony w całości poprzez wniesienie skargi kasacyj-
nej, w której zaskarŜonemu wyrokowi zarzucono naruszenie norm prawa material-
nego, tj.: 

 – art. 83 ust. 2 p.a.s.c. poprzez jego błędne zastosowanie, polegające na odmowie 
wydania odpisu aktu stanu cywilnego osobie, która wykazała interes prawny w jego 
wydaniu; 

– art. 7 i 8 k.p.a. w ten sposób, Ŝe poprzez uchylanie się od dokładnego wyjaśnie-
nia stanu faktycznego i załatwienia sprawy naruszono słuszny interes obywatela, 
zmuszając go do obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego. 

W związku z powyŜszym wniesiono o uchylenie w całości zaskarŜonego wyroku 
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Admini-
stracyjnemu w Warszawie. 
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W uzasadnieniu stwierdzono, Ŝe organ administracji w sposób niezgodny z prze-
pisami prawa materialnego odmówił wydania odpisu aktu zgonu sporządzonego na 
nazwisko M.S. Co więcej, w ocenie sądu „trafnie organy orzekające w niniejszej 
sprawie podniosły, iŜ na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę pokwito-
wania nie moŜna stwierdzić elementów stosunku prawnego, jaki zaistniał pomiędzy 
skarŜącym a M.S.” Na podstawie art. 83 ust. 2 p.a.s.c. podmiotami uprawnionymi do 
uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego poza osobami wymienionymi [w art. 83 
ust. 1 p.a.s.c.] są osoby, które wykaŜą w tym interes prawny. SkarŜący – po przedsta-
wieniu dowodu potwierdzenia pokwitowania poŜyczki w wysokości 5.000,00 zł przez 
dłuŜnika M.S. wraz z jego podpisem i firmową pieczątką oraz potwierdzeniem prze-
kazania przez zmarłego wcześniej zadatku, w wysokości 800 zł, na poczet wykona-
nych robót – wykazał, Ŝe jest wierzycielem M.S. oraz Ŝe odpis przedmiotowego aktu 
był mu niezbędny do wystąpienia wobec zstępnych zmarłego z roszczeniem o zwrot 
poŜyczki. Niniejsze dokumenty potwierdzały zatem interes prawny w ustaleniu spad-
kobierców M.S., którzy jako następcy prawni zobowiązani będą do przejęcia podle-
gających dziedziczeniu zobowiązań zaciągniętych przez zmarłego. Odpis aktu zgonu 
stanowi jedyny urzędowy dokument potwierdzający śmierć dłuŜnika, który stanowił 
takową podstawę do przejścia zobowiązań na spadkobierców. Tym samym zaistniała 
podstawa prawna do wydania przedmiotowego odpisu skarŜącemu, jako osobie która 
wykazała waŜny i realny interes w jego wydaniu. 

Nie moŜna uznać za trafną, przedstawionej przez Sąd argumentacji, Ŝe w przed-
stawianych okolicznościach sprawy nie jest właściwy do jej rozstrzygnięcia. Jedno-
cześnie WSA stwierdził, Ŝe brak było przesłanek do uznania, Ŝe M.S. był faktycznie 
dłuŜnikiem skarŜącego. W konsekwencji tego uznał, Ŝe przedstawione dokumenty nie 
mogą stanowić podstawy materialnoprawnej istnienia interesu prawnego w Ŝądaniu 
odpisu aktu zgonu. Z brzmienia przepisu art. 7 k.p.a. wyraźnie wynika, Ŝe organ ad-
ministracji zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokład-
nego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy z uwzględnieniem inte-
resu obywateli. Poza dokonaną przez organ oceną przedstawionego stanu faktycznego 
sprawy, pozostały przedstawione przez skarŜącego w sposób jednoznaczny pokwito-
wania stwierdzające, iŜ M.S. był dłuŜnikiem skarŜącego. Na podstawie przedstawio-
nych dokumentów, organ miał moŜliwość dokładnego wyjaśnienia i załatwienia 
sprawy. Jednocześnie narusza to naczelną zasadę zaufania obywateli do organów 
administracji w ten sposób, Ŝe organ poprzez swoje działania i skutki, jakie te działa-
nia spowodują, zmusza obywatela do działań, które zmuszają do wszczęcia postępo-
wań sądowych w celu obrony swoich praw. 

Naczelny Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje: 
W myśl art. 174 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-

dami administracyjnymi skargę kasacyjną moŜna oprzeć na następujących podsta-



Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

 

195 

wach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewła-
ściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeŜeli uchybienie to mo-
gło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny jest zwią-
zany podstawami skargi kasacyjnej, albowiem według art. 183 § 1 p.p.s.a. rozpoznaje 
sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę jedynie niewaŜność 
postępowania. Związanie NSA podstawami skargi kasacyjnej wymaga prawidłowego 
ich określenia w samej skardze. Oznacza to konieczność powołania konkretnych 
przepisów prawa, którym – zdaniem skarŜącego – uchybił sąd, określenia, jaką postać 
miało to naruszenie, uzasadnienia zarzutu ich naruszenia, a w razie zgłoszenia zarzutu 
naruszenia prawa procesowego – wykazania dodatkowo, Ŝe to wytknięte uchybienie 
mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Kasacja nieodpowiadająca tym wyma-
ganiom, pozbawiona konstytuujących ją elementów treściowych, uniemoŜliwia są-
dowi ocenę jej zasadności. Ze względu na wymagania stawiane skardze kasacyjnej, 
usprawiedliwione zasadą związania Naczelnego Sądu Administracyjnego jej podsta-
wami, sporządzenie skargi kasacyjnej jest obwarowane przymusem adwokacko-rad-
cowskim (art. 175 § 1-3 p.p.s.a). Opiera się on na załoŜeniu, Ŝe powierzenie czynno-
ści sporządzenia skargi kasacyjnej wykwalifikowanym prawnikom, zapewni jej od-
powiedni poziom merytoryczny i formalny, umoŜliwiaj ący Sądowi drugiej instancji 
dokonanie kontroli zaskarŜonego orzeczenia. 

Skarga kasacyjna złoŜona w rozpoznawanej sprawie, choć w zasadzie odpowiada 
tym wymaganiom, to jednak nie moŜna jej uznać za mającą usprawiedliwione podstawy. 

SkarŜący nie wykazał interesu w uzyskaniu odpisu aktu zgonu M.S., poniewaŜ 
przedstawiona przez niego kserokopia kartki z kalendarza, zawierająca pokwitowanie 
odbioru zaliczki 5 tys. zł przez M.S., równieŜ w ocenie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego nie pozwala na stwierdzenie wystąpienia podstawowych elementów stosunku 
prawnego, jaki ewentualnie miał miejsce pomiędzy skarŜącym a M.S. W rezultacie 
prawidłowo przyjął Sąd pierwszej instancji, Ŝe brak jest podstawy faktycznej do 
uznania obowiązku majątkowego zmarłego wobec skarŜącego. 

Ponadto powołane przez skarŜącego przepisy art. 7 i 8 k.p.a. nie są przepisami 
prawa materialnego, lecz zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego. śeby 
doszło do ich naruszenia, organ prowadzący postępowanie musi uchybić przynajmniej 
kilku przepisom szczegółowym, regulującym jego obowiązki w toku postępowania 
wyjaśniającego. SkarŜący nie wskazał, jakim przepisom postępowania uchybiono  
w rozpoznawanej sprawie i na czym miałoby polegać ich naruszenie. Z tego względu 
takŜe zarzut naruszenia art. 7 i 8 k.p.a. naleŜało uznać za bezzasadny. 

Mając powyŜsze na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę kasa-
cyjną za niemającą usprawiedliwionych podstaw i na podstawie art. 184 ustawy 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji. 
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Słowa kluczowe: wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; interes prawny. 
 
 
Powołane przepisy  

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 7, art. 8; 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – 
art. 922; 

3. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 79, art. 83; 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-

nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 174, art. 175 § 1-3, art. 183 § 1, art. 184.



 
 

Orzecznictwo  
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych*1 

KONSTYTUTYWNY CHARAKTER OZNACZENIA PŁCI  
W AKCIE URODZENIA.  

KARTA ZGONU I AKT ZGONU  
DZIECKA MARTWO URODZONEGO 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 listopada 2010 r., IV SAB/Wr 37/10 
 
 

Tezy 

1. Brak określenia płci dziecka uniemoŜliwia sporządzenie aktu urodzenia, jest 
to bowiem jeden z podstawowych – jak wynika z treści art. 40 p.a.s.c. – wpisów  
w akcie urodzenia. Brak wpisu, w tym przypadku – uprawdopodobnienia płci dziecka, 
szpital uzasadnia, jak wynika z pism organu składanych w sprawie, brakiem w tej 
kwestii jednoznacznego stanowiska matki. Nie jest to jednak brak nieusuwalny. 
Zgodnie z art. 36 p.a.s.c., akt stanu cywilnego niezawierający wszystkich danych, 
które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. RównieŜ uzupełnieniu 
podlega zgłoszenie urodzenia dziecka. 

2. Przepis art. 38 § 1 p.a.s.c. zakazuje w przypadku martwo urodzonych dzieci 
sporządzenia aktu zgonu. Karta zgłoszenia urodzenia dziecka w dziale I spełnia jed-
nocześnie funkcję karty zgonu dziecka. Artykuł 66 § 1 p.a.s.c. stanowi, Ŝe akt zgonu 
sporządza się na podstawie karty zgonu. W przypadku martwo urodzonego dziecka 
aktu zgonu nie sporządza się, brak jest zatem podstawy do wystawienia odrębnej 
karty zgonu. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru 
karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 ze zm.) wydane 
na podstawie art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych (Dz. U. 2000, Nr 23, poz. 295 ze zm.) w § 1 ust. 2 pkt 2 stanowi, Ŝe 
kartę zgonu wypełnia się dla dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania 
ciąŜy, na wniosek osób uprawnionych do pochowania, o których mowa w art. 10  
ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Rozporzą-

                                                 
* Opracował Paweł Sobotko 
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dzenie jest aktem niŜszej rangi niŜ p.a.s.c., a ponadto ten akt prawny i ustawa  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie są „zsynchronizowane”. 

 
Sentencja 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym:  
Przewodniczący: sędzia WSA Lidia Serwiniowska  
Sędziowie: sędzia NSA Tadeusz Kuczyński, sędzia WSA Wanda Wiatkowska- 

-Ilków (sprawozdawca)  
Protokolant: Aneta Januszkiewicz  

po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 2 listopada 2010 r. sprawy ze 
skargi A.J. i T.J. na bezczynność Zakładu Opieki Zdrowotnej w O. w przedmiocie 
sporządzenia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka i karty zgonu dziecka oddala 
skargę. 

 
Uzasadnienie 

T. i A. J. złoŜyli skargę na bezczynność organu Dyrektora Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w O. w sprawie sporządzenia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka zgod-
nie z przepisami prawa oraz karty zgonu. Jako podstawę prawną skargi wskazali art. 3 
§ 2 pkt 8 p.p.s.a.  

W ocenie skarŜących brak działania organu we wskazanym zakresie narusza: 
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego 

zgłoszenia urodzenia dziecka, wydanego na podstawie art. 40 ust. 4 p.a.s.c., a w kon-
sekwencji art. 38 i 39 p.a.s.c., poprzez niedokonanie do dnia dzisiejszego pisemnego 
zgłoszenia urodzenia dziecka zgodnie ze wzorem, co uniemoŜliwia dokonanie zgło-
szenia urodzenia dziecka w USC w terminie ustawowym; 

– § 1 ust. 2 pkt 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. 
w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełnienia poprzez niewypełnienie  
i niewydanie karty zgonu dziecka martwo urodzonego, pomimo wniosku rodziców 
dziecka; 

– ogólnie powołane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.  
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. 

W związku z powyŜszym wnieśli o zobowiązanie organu do dokonania czynności 
w określonym terminie, zgodnie z przepisami prawa. 

W uzasadnieniu skargi wskazano, Ŝe dnia 16 marca 2010 r. strona skarŜąca zło-
Ŝyła u dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w O. pisemny wniosek o niezwłoczne 
sporządzenie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, podnosząc, Ŝe brak działania 
organu w tym zakresie narusza obowiązujące przepisy, a w konsekwencji godzi  
w interes prawny i faktyczny strony. 



Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 

 

 

199 

SkarŜący zarzucili równieŜ bezczynność organu w sprawie wydania karty zgonu 
martwo urodzonego dziecka. 

Podniesiono, Ŝe przede wszystkim skarŜący zarzucają zwłokę w sporządzeniu pi-
semnego zgłoszenia urodzenia dziecka, które winno być sporządzone zgodnie z wzo-
rem określonym w wymienionym wyŜej rozporządzeniu, w terminie określonym  
w art. 38 ust. 2 p.a.s.c., [t.j.] w terminie 3 dni. 

Przywołali przysługujące im prawo do rejestracji martwo urodzonego dziecka,  
a w dalszej kolejności urządzenia jemu pochówku. Dodali, Ŝe zwrócili się na piśmie  
z prośbą o informację, czy mają odebrać z ZOZ potrzebne dokumenty, czy teŜ ZOZ 
prześle je bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego. Otrzymali odpowiedź, Ŝe w/w 
dokumenty zostały sporządzone. 

Pomimo takiego twierdzenia, organ nie wypełnił swojego obowiązku i nadal po-
zostaje w bezczynności. Nie jest usprawiedliwieniem fakt, Ŝe nie moŜna ustalić płci 
dziecka. 

W dalszej części strony podniosły, Ŝe pismo nadesłane ze szpitala z załączonym 
pisemnym zgłoszeniem urodzenia dziecka jest wadliwe – tym samym nie moŜna 
uznać, Ŝe szpital wypełnił swój obowiązek; zostało nieprawidłowo uzupełnione, nie 
ma w nim oznaczenia, czy dziecko urodziło się Ŝywe czy martwe, a co więcej, wynika 
z niego, [iŜ] w ogóle nie ma mowy o jego urodzeniu. Szpital nie oznaczył teŜ płci 
dziecka, twierdząc, Ŝe w innym wypadku poświadczyłby nieprawdę. Płeć dziecka 
moŜna określi ć na podstawie uprawdopodobnienia, taką teŜ nieformalną procedurę 
uprawdopodobnienia płci dziecka aprobuje Rzecznik Praw Pacjenta. 

Jednocześnie strona wskazała na moŜliwość określenia płci dziecka na podstawie 
opinii patomorfologa. 

Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawia się na podstawie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziec-
ka. Ta regulacja nie przewiduje kategorii poronienia, na którą powołuje się organ. 
Jedynym kryterium jest tu fakt poczęcia, a nie kryterium trwania ciąŜy. Organ nie 
wydał karty zgonu, pomimo dwukrotnego wezwania i oświadczenia, Ŝe kartę ZOZ 
sporządził – nie podał teŜ powodów, dla których odmawia wydania dokumentu. 

SkarŜący podali, Ŝe wobec bezczynności wnieśli do organu nadzorującego ZOZ 
na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. zaŜalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Podnie-
śli, Ŝe pismo, w którym udzielono odpowiedzi, w związku z zaŜaleniem zawiera błędy 
natury prawnej i faktycznej. 

Do skargi dołączono zaŜalenie skarŜących z 28 marca 2010 r., kierowane do or-
ganu załoŜycielskiego i nadzorującego Zakład Opieki Zdrowotnej w O., na niezałat-
wienie sprawy – o wydanie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w terminie, skła-
dane w trybie art. 37 § k.p.a. 
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W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, uzasadniając swoje stano-
wisko organ przedstawił stan faktyczny, który według organu wyglądał następująco: 

W dniu 18 lutego 2010 r. A.J. z męŜem T.J. przyjechała do Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w związku z poronieniem ciąŜy. Pacjentka prosiła o uratowanie jej 
dziecka – wskazując na synka, a jej mąŜ przedłoŜył lekarzowi przyjmującemu chus-
teczkę ze skrzepami krwi, twierdząc, Ŝe znajduje się tam płód dziecka. 

Zgodnie z treścią zaświadczenia z 23 lutego 2010 r., u skarŜącej dokonano za-
biegu wyłyŜeczkowania jamy macicy po poronieniu samoistnym ciąŜy 6-tygodniowej. 
W wyłyŜeczkowanym materiale nie znaleziono elementów jaja płodowego, a jedynie 
błonę śluzową jamy macicy ze skrzepami krwi. 

W dniu 16 marca 2010 r. A.J. wystosowała pismo do szpitala, w którym zarzuciła 
opieszałość w terminowym wydaniu pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka oraz 
naruszenie przepisów prawa poprzez niewydanie karty zgonu dziecka oraz niewyka-
zanie płci dziecka w drodze zastosowania procedury uprawdopodobnienia płci 
dziecka. 

Pismem z dnia 24 marca 2010 r. Zakład Opieki Zdrowotnej w O. ustosunkował 
się do wskazanych przez skarŜącą zarzutów, wystawił pisemne zgłoszenie urodzenia 
dziecka, w którym zaznaczył okoliczność poronienia samoistnego poza szpitalem. 
Karta zgonu nie została wystawiona. Wykluczono moŜliwość zastosowania procedury 
uprawdopodobnienia płci dziecka z uwagi na zachowanie pacjentki, która przyjeŜ-
dŜając do szpitala prosiła o uratowanie synka, następnie wnosiła o wpisanie do karty 
zgonu płci Ŝeńskiej. Wobec takiej rozbieŜności odczuć matki, Zakład Opieki Zdro-
wotnej nie miał podstaw do zastosowania powyŜszej procedury. 

Pismem z dnia 29 marca 2010 r. skarŜący wnieśli zaŜalenie na niezałatwienie 
sprawy w terminie – jednakŜe uchwałą nr [...] Rady Powiatu w O. z dnia [...] zaŜale-
nie zostało uznane za bezzasadne. W następstwie powyŜszego zainteresowani wnieśli 
skargę [do WSA]. 

Odnosząc się do drugiego zarzutu – naruszenia 3-dniowego terminu zgłoszenia 
urodzenia dziecka do urzędu stanu cywilnego, to w ocenie organu zarzut ten jest chy-
biony, z uwagi na nieistnienie oznaczonego w przepisie z art. 38 p.a.s.c. obowiązku 
po stronie szpitala. 

Według organu z powyŜszego przepisu i art. 39 powołanej ustawy wynika, Ŝe 
obowiązek zgłaszania urodzenia dziecka do urzędu stanu cywilnego w terminie trzech 
dni przez szpital powstaje dopiero po spełnieniu dwóch przesłanek: urodzenia mart-
wego dziecka oraz urodzenia martwego dziecka na terenie szpitala. A.J. poroniła zaś  
8-tygodniową ciąŜę poza szpitalem. 

Podniósł takŜe, Ŝe naleŜy odróŜnić zdarzenie poronienia ciąŜy od zgonu płodu. 
Ustawodawca przyjął, Ŝe poronienie to wszelka utrata płodu, która nastąpiła przed 22 
tygodniem ciąŜy. Natomiast o zgonie płodu (martwe urodzenie dziecka) mówi się po 
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upływie wskazanego wyŜej terminu. PowyŜsze wynika z treści załącznika do Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarza-
nia (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 ze zm.). 

Utrata płodu w tej sytuacji została zakwalifikowana przez wnioskodawcę jako po-
ronienie ciąŜy. PoniewaŜ nastąpiło to w warunkach domowych, nie powstał obowią-
zek szpitala określony w art. 38 p.a.s.c. Wobec braku urodzin dziecka szpital nie mógł 
określi ć, czy dziecko urodziło się Ŝywe czy martwe, nie mógł dokonać identyfikacji 
płci płodu z uwagi na zbyt wczesną fazę ciąŜy. Metoda uprawdopodobnienia płci 
dziecka nie mogła mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie, bo skarŜąca nie  
potrafiła jednoznacznie określi ć swoich odczuć co do płci spodziewanego dziecka.  
W chwili przybycia do szpitala prosiła o uratowanie synka, następnie wnosiła o wpi-
sanie do karty zgonu płci Ŝeńskiej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje: 
Skarga nie jest zasadna. 
Podstawę do wniesienia skargi stanowi art. 3 § 2 p.p.s.a., który daje sądowi legi-

tymację do rozpoznawania sprawy. Artykuł 149 tejŜe ustawy określa zaś sentencję 
wyroku w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia skargi na bezczynność. Stanowi 
on, Ŝe Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych  
w art. 3 § 2 pkt 1-4, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub 
dokonania czynności, lub stwierdzenia, albo uznania uprawnienia, lub obowiązku 
wynikających z przepisu prawa. 

W niniejszej sprawie podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego dzia-
łają organy, jest ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,  
w szczególności art. 38-40 tej ustawy. 

Artykuł 39 p.a.s.c. stanowi, Ŝe urodzenie dziecka naleŜy zgłosić w ciągu 14 dni 
od daty urodzenia (§ 1). JeŜeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zda-
rzenia powinno nastąpić w ciągu trzech dni. W takim wypadku sporządza się akt uro-
dzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, Ŝe dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu 
nie sporządza się. Artykuł 39 określa, kto jest zobowiązany do zgłoszenia urodzenia 
dziecka, i są to według § 1 tego artykułu ojciec dziecka lub matka albo inna osoba 
obecna przy porodzie, lekarz albo połoŜna; § 2 tegoŜ artykułu stanowi, Ŝe jeŜeli uro-
dzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest 
zobowiązany zakład opieki zdrowotnej. Podstawą sporządzenia aktu urodzenia, co 
wynika z art. 40 p.a.s.c., jest pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione 
przez lekarza, połoŜną lub zakład opieki zdrowotnej. 

Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest niesporny, urodzenie się dziecka, poro-
nienie płodu nastąpiło poza zakładem opieki zdrowotnej; literalne brzmienie art. 39 
ust. 2 p.a.s.c. daje podstawę w tym stanie faktycznym do stwierdzenia, Ŝe dziecko 
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urodziło się poza zakładem opieki zdrowotnej, zatem ta jednostka nie była upowaŜ-
niona do zgłoszenia urodzenia się dziecka. Natomiast – co wynika z art. 40 ust. 1 – 
miała obowiązek sporządzić pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, które to daje 
podstawę do sporządzenia aktu urodzenia. 

Poza sporem pozostaje równieŜ fakt, Ŝe szpital wystawił i przesłał skarŜącym pi-
semne zgłoszenie urodzenia dziecka, choć nastąpiło to z uchybieniem terminu okre-
ślonego w art. 38 § 1 p.a.s.c. W ocenie skarŜących wady, jakie ma to zgłoszenie, na 
skutek wadliwego i niepełnego jego wypełnienia powodują, Ŝe nie stanowi ono pod-
stawy do sporządzenia aktu urodzenia, czyli de facto nie ma powyŜszego zgłoszenia. 
Według Sądu pogląd ten jest nieuzasadniony. Wady, które dyskwalifikują ten doku-
ment, to wg skarŜących brak określenia płci dziecka, brak stwierdzenia, Ŝe dziecko 
się urodziło, i czy urodziło się Ŝywe, czy martwe. Odnosząc się do powyŜszych za-
rzutów, Sąd stwierdza, Ŝe istotnie – brak określenia płci dziecka uniemoŜliwia spo-
rządzenie aktu urodzenia, jest to bowiem jeden z podstawowych – jak wynika z treści 
art. 40 – wpisów w akcie urodzenia. Brak wpisu, w tym przypadku – uprawdopodob-
nienia płci dziecka, szpital uzasadnia, jak wynika z pism organu składanych w spra-
wie, brakiem w tej kwestii jednoznacznego stanowiska matki. Nie jest to jednak brak 
nieusuwalny. Zgodnie z art. 36 p.a.s.c., akt stanu cywilnego niezawierający wszyst-
kich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. RównieŜ 
uzupełnieniu podlega zgłoszenie urodzenia dziecka. Reguła uzupełnienia tego doku-
mentu znalazła potwierdzenie w doktrynie. K. Gondorek, A. Ustowska (Prawo o ak-
tach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 1991, s. 177) mówią, Ŝe gdy zgłosze-
nia urodzenia dziecka dokonał zakład opieki zdrowotnej, lecz zgłoszenie nie zawiera 
wszystkich niezbędnych danych, kierownik urzędu stanu cywilnego wzywa ojca lub 
matkę dziecka do ich uzupełnienia, a w szczególności do przedstawienia odpisu skró-
conego aktu małŜeństwa, gdyŜ zakład opieki zdrowotnej nie jest obowiązany do 
przedstawienia tego dokumentu. 

Wydaje się, Ŝe w dacie choćby złoŜenia skargi, czyli po upływie sześciu miesięcy 
od poronienia, moŜe być niemoŜliwe określenie płci dziecka, i moŜliwa będzie tylko 
metoda uprawdopodobnienia płci dziecka. 

Dalsze zarzuty równieŜ są nietrafne. Organ sporządził pisemne zgłoszenie uro-
dzenia dziecka. Z rubryk skreślonych czy niewypełnionych wynika, Ŝe w ocenie 
szpitala nie narodziło się dziecko, a został poroniony płód, gdyŜ – jak wskazuje za-
kład – poronienie nastąpiło w 6-8 tygodniu ciąŜy, a nie po upływie 22 tygodni, kiedy 
to w ocenie organu, jak wynika z przepisów powoływanych z odpowiedzi na skargę, 
płód staje się dzieckiem. 

NiezaleŜnie od powyŜszych danych dotyczących dziecka czy płodu, dane wpisane 
przez organ są jednoznaczne i zawierają dane istotne dla sporządzenia aktu urodzenia 
dziecka. Wynika z niego [zgłoszenia urodzenia dziecka] wprost, Ŝe w drugim mie-
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siącu ciąŜy doszło do poronienia samoistnego, poza szpitalem – dokładnie wpis mó-
wi, Ŝe nastąpiło to zdarzenie przed przybyciem do szpitala. Pisemne zgłoszenie uro-
dzenia dziecka doręczone przez organ skarŜącym, odpowiada karcie dział I zgłoszenia 
dołączonej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie 
pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232). 

W ocenie Sądu treść § 2 ust. 5 w/w rozporządzenia mówiąca nie tylko o danych 
dotyczących urodzenia dziecka (płodu), ale takŜe jego zgonu, jest ściśle związana  
z treścią art. 38 § 1 p.a.s.c. Przepis ten zakazuje w przypadku martwo urodzonych 
dzieci sporządzenia aktu zgonu. Daje to Sądowi podstawę do uznania, Ŝe w przy-
padku martwo urodzonych dzieci, karta zgłoszenia urodzenia dziecka w dziale I 
spełnia jednocześnie funkcję karty zgonu dziecka. Jak się wydaje, ta uproszczona 
procedura jest związana z oczywistym i jednoczesnym faktem urodzenia i zgonu 
dziecka. 

Artykuł 66 § 1 p.a.s.c. stanowi, Ŝe akt zgonu sporządza się na podstawie karty 
zgonu. Inaczej mówiąc, karta zgłoszenia zgonu jest niezbędnym, podstawowym do-
kumentem do sporządzenia aktu zgonu. W przypadku martwo urodzonego dziecka 
aktu zgonu – o czym była mowa wcześniej – nie sporządza się, brak jest zatem  
w ocenie Sądu podstawy do wystawienia odrębnej karty zgonu. 

Według Sądu przepisy omawianej ustawy i wymienionego wcześniej rozporzą-
dzenia są spójne, i to one wyznaczają tak zakres czynności organów, jak i aktów 
prawnych, na podstawie których Sąd rozpoznaje skargę. 

Oczywiście nie sposób nie zauwaŜyć istnienia aktu prawnego – na który zresztą 
wskazują skarŜący – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.  
w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 
ze zm.) wydanego na podstawie art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 23, poz. 295 ze zm.). 

Mówi ono w § 1 ust. 2 pkt 2, Ŝe kartę zgonu wypełnia się dla dzieci martwo uro-
dzonych, bez względu na czas trwania ciąŜy, na wniosek osób uprawnionych do po-
chowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych. 

Analizując treść § 2 tego rozporządzenia, a szczególnie ust. 7 i karty statystycz-
nej do karty zgonu – w szczególności danych wymienionych w rubryce 10-14 (karty 
zgonu), stwierdzić naleŜy, iŜ odpowiadają one danym wymienionym w karcie urodze-
nia dziecka. 

Omawiane rozporządzenie z 7 grudnia 2001 r. jest aktem niŜszej rangi niŜ ustawa 
o aktach stanu cywilnego, która w niniejszej sprawie ma zastosowanie, a ponadto ten 
akt prawny i ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie są „zsynchronizowane”, 
co zauwaŜył równieŜ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku  
z dnia 22 października 2007 r. (II SA/Bd 621/07, LEX nr 419007). 
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Na marginesie naleŜy takŜe zauwaŜyć, Ŝe niniejsza sprawa wpłynęła do Sądu po 
upływie sześciu miesięcy od daty poronienia. SkarŜący akcentowali potrzebę posia-
dania dokumentów, o których mowa w sprawie, głównie wolą pochowania dziecka, 
nie przedstawili jednak Ŝadnego sygnału, pisma, dokumentu, z którego wynikałby 
sprzeciw organu w wystawieniu odpowiednich dokumentów i odpowiednich jednos-
tek, które nie godziłyby się na pochówek dziecka. 

Stwierdzić teŜ naleŜy, Ŝe rozwaŜania Sądu dotyczące karty zgonu dziecka miały 
charakter teoretyczny, albowiem jak wynika z zaŜalenia skarŜących z 29 marca 2010 r., 
skierowanego do organu nadrzędnego nad zakładem opieki zdrowotnej w O., nie do-
tyczyło ono karty zgonu dziecka – a jedynie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziec-
ka. W tej sprawie skarŜący kierowali pismo do dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej  
z 9 czerwca 2010 r. 

W tym więc zakresie (karty zgonu) nie została wyczerpana droga określona w art. 
37 k.p.a. 

Ostatecznie teŜ (co stwierdzono wcześniej) nie moŜna uznać, Ŝe organ pozostaje 
w bezczynności z wydaniem pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Tylko stwier-
dzenie takiego faktu mogłoby, co wynika z treści powołanego na wstępie art. 149 
p.p.s.a., powodować uwzględnienie skargi. Zadaniem bowiem tego przepisu jest wy-
muszenie na organie określonego działania, w niniejszej sprawie z uwagi na jego 
wykonanie nie jest to moŜliwe. 

Mając powyŜsze na uwadze, na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzeczono jak wyŜej. 
 

Słowa kluczowe: uzupełnienie aktu urodzenia; uzupełnienie karty urodzenia; oznaczenie płci 
dziecka martwo urodzonego; uprawdopodobnienie płci dziecka martwo urodzonego; zgło-
szenie urodzenia dziecka; poronienie ciąŜy a martwe urodzenie dziecka; karta zgonu i akt 
zgonu dziecka martwo urodzonego. 

 
 
Powołane przepisy  

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.:  
Dz. U. 2000, Nr 23, poz. 295 ze zm.) – art. 11; 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 37; 

3. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 66; 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 3 § 2, art. 149, art. 151; 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty 
zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 ze zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze 
zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.); 
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7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgło-
szenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232); 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaju i za-
kresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 

OBOWIĄZEK PRZYSIĘGŁEGO TŁUMACZENIA 
OBCOJĘZYCZNYCH ODPISÓW  
AKTÓW STANU CYWILNEGO  

PRZED DOKONANIEM ICH TRANSKRYPCJI 
Wyrok WSA w Warszawie z 13 grudnia 2010 r.  

IV SA/Wa 1184/10 
 
 

Tezy 

1. Minister Spraw Wewnętrznych, określając w rozporządzeniu wykonawczym 
do Ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) wymóg, iŜ akty stanu cywilnego, ich odpisy i 
inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu 
cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilne-
go, powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, do-
konanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, nie przekroczył ustawo-
wego upowaŜnienia wynikającego z art. 27 ust. 1 p.a.s.c. Nie jest więc dopuszczalne 
pominięcie wymogu wynikającego z rozporządzenia i oparcie się wyłącznie na prze-
pisach p.a.s.c., w których nie zawarto wymogu tłumaczenia zagranicznego aktu stanu 
cywilnego jako warunku wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 71 ust. 1). 
Przepisy tej ustawy zostały doprecyzowane przepisami rozporządzenia. 

2. Zarzut naruszenia art. 10 § 1 k.p.a. nie mógł być podstawą uchylenia zas-
karŜonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej. KaŜde naruszenie przepisów proce-
dury administracyjnej podlega ocenie pod kątem wpływu tego naruszenia na wynik 
rozstrzygnięcia. W przedmiotowej sprawie naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. – zdaniem Są-
du – nie miało wpływu na wynik sprawy. 
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Sentencja 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: 
Przewodniczący: sędzia WSA Grzegorz Czerwiński (sprawozdawca)  
Sędziowie: sędzia WSA Danuta Dopierała, sędzia WSA Teresa Zyglewska  
Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Urbaniak  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi O.S. na de-
cyzję Wojewody [...] z dnia [...] maja 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wpisa-
nia do ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia [sporządzonego za granicą] oddala 
skargę. 

 
Uzasadnienie 

Decyzją z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Miasta W. odmówił wpisania do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Miasta W. aktu uro-
dzenia O.S. sporządzonego w 1985 r. w Izraelu. 

W uzasadnieniu decyzji kierownik Urzędu Stanu Cywilnego stwierdził, Ŝe zgod-
nie z art. 73 p.a.s.c. wpisanie aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego 
moŜe nastąpić wyłącznie na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego. 

Z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 paź-
dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywil-
nego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, zaświadczeń i pro-
tokołów wynika, Ŝe dokumenty zagraniczne składane kierownikowi urzędu stanu cy-
wilnego powinny zawierać urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez 
tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 

Z art. 2 ust. 1 ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego 
wynika, Ŝe tłumaczem przysięgłym moŜe być osoba fizyczna, która: 

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasa-
dach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; 

2) zna język polski; 
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nie-

umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; 
5) ukończyła magisterskie studia wyŜsze na kierunku filologia lub ukończyła ma-

gisterskie studia wyŜsze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłuma-
czenia, odpowiednie dla danego języka; 

6) złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka 
polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski [zwany dalej: „egzami-
nem na tłumacza przysięgłego”]. 
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Wobec faktu, iŜ wnioskodawca nie wykonał wezwania do przedłoŜenia tłumacze-
nia aktu urodzenia przez tłumacza przysięgłego, wpisu aktu urodzenia naleŜało od-
mówić. 

Od powyŜszej decyzji odwołanie złoŜył O.S., podnosząc zarzut, Ŝe tłumaczenia 
aktu urodzenia dokonał tłumacz, a nie notariusz. Nadto zdaniem odwołującego się  
w treści decyzji przytoczony został przepis, z którego wynika, Ŝe wpis moŜe nastąpić 
na podstawie oryginału aktu urodzenia i jest to przepis szczególny w stosunku do 
ogólnej normy. 

Zdaniem odwołującego się naruszone zostały następujące przepisy k.p.a.: art. 6, 
art. 7, art. 8, art. 9 oraz art. 10 § 1. Odwołujący się stwierdził, Ŝe odnosi nieodparte 
wraŜenie postępującego antysemityzmu, oraz Ŝe w innych województwach nie ma 
podobnego problemu. 

Decyzją z dnia [...] maja 2010 r., nr [...] Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzję 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta W. z dnia [...] marca 2010 r. 

W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdził, Ŝe tłumaczenie dokonane przez 
izraelskiego tłumacza i potwierdzone przez notariusza jest niewystarczające. Tłuma-
czenie wykonane przez miejscowego tłumacza powinno być poświadczone przez 
polskie przedstawicielstwo konsularne z uwagi na wymóg pewności obrotu prawnego. 
Istnieją bowiem wątpliwości co do uprawnień tłumaczy w róŜnych państwach, jak 
równieŜ istnieją róŜnice pomiędzy tłumaczeniami dokonanymi przez tłumaczy  
w Polsce i za granicą. Skomplikowana jest równieŜ weryfikacja dokonywanych 
tłumaczeń. 

PoniewaŜ odwołujący się nie dostarczył tłumaczenia aktu urodzenia wykonanego 
przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, zdaniem Wojewody, organ pierw-
szej instancji zasadnie odmówił wpisu do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Miasta W. 
aktu urodzenia O.S. sporządzonego w 1985 r. w Izraelu. 

Na powyŜszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie złoŜył O.S., podnosząc zarzuty toŜsame z zarzutami zawartymi w odwołaniu 
od decyzji organu pierwszej instancji. 

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie, podtrzymując 
stanowisko zawarte w zaskarŜonej decyzji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje.  
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. 
Zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 
aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, 
przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, 
zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.) akty stanu cywilnego, ich 
odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu 
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stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego, powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język pol-
ski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 

Zdaniem Sądu, wykładnia systemowa prowadzi do wniosku, iŜ prawodawca, for-
mułując w wymienionym wyŜej przepisie wymóg dokonania tłumaczenia przez tłu-
macza przysięgłego, odwołuje się do polskich przepisów prawnych regulujących kwe-
stię wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W polskim systemie prawnym 
kwestia ta regulowana jest Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza 
przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tejŜe ustawy 
osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, 
uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złoŜeniu ślubowania i wpisaniu na 
listę tłumaczy przysięgłych. Z kolei z art. 9 ust. 1 powołanej ustawy wynika, Ŝe do 
dnia 31 stycznia kaŜdego roku minister sprawiedliwości ogłasza, w formie obwiesz-
czenia, w wydawanym przez niego dzienniku urzędowym, listę tłumaczy przysię-
głych, powiadamiając o tym wojewodów. 

Tłumaczenie aktu urodzenia skarŜącego dokonane zostało w 2009 r. J.F., tłu-
maczka, która dokonała tłumaczenia, nie była i nie jest wpisana na listę tłumaczy 
przysięgłych przez ministra sprawiedliwości. Nie figuruje w załączniku do Obwiesz-
czenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie listy tłumaczy 
przysięgłych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 2, poz. 10), jak równieŜ w za-
łączniku do Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2010 r. w spra-
wie listy tłumaczy przysięgłych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 1, poz. 7). 
Tłumaczenie aktu urodzenia, które skarŜący przedstawił, nie moŜe być podstawą 
wpisu tego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego. 

W ocenie Sądu, Minister Spraw Wewnętrznych, określając w rozporządzeniu wy-
konawczym do ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego wy-
móg, iŜ akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku 
obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem 
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, powinny być składane wraz z ich 
urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego 
lub polskiego konsula, nie przekroczył ustawowego upowaŜnienia wynikającego z art. 
27 ust. 1. Z przepisu tego wynika, Ŝe minister właściwy do spraw wewnętrznych 
określa, w drodze rozporządzenia, m.in. szczegółowe zasady sporządzania aktów 
stanu cywilnego. Wskazanie w rozporządzeniu, iŜ zagraniczny akt stanu cywilnego, 
aby mógł zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego, powinien być przetłu-
maczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, mieści się w upowaŜnieniu 
ministra spraw wewnętrznych do określenia szczegółowych zasad sporządzania aktów 
stanu cywilnego. Nie jest więc dopuszczalne, tak jak to sugeruje skarŜący, pominięcie 
wymogu wynikającego z rozporządzenia i oparcie się wyłącznie na przepisach 
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p.a.s.c., w których nie zawarto wymogu tłumaczenia zagranicznego aktu stanu cywil-
nego jako warunku wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 71 ust. 1). 
Przepisy tej ustawy zostały doprecyzowane przepisami rozporządzenia. 

Zarzut naruszenia art. 10 § 1 k.p.a. nie mógł być podstawą uchylenia zaskarŜonej 
decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej. Organ pierwszej instancji rzeczywiście naru-
szył ten przepis, niezawiadamiając skarŜącego o zakończeniu postępowania oraz  
o moŜliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie  
i moŜliwości wypowiedzenia się co do zabranych dowodów i materiałów i zgłoszo-
nych Ŝądań. KaŜde naruszenie przepisów procedury administracyjnej podlega ocenie 
pod kątem wpływu tego naruszenia na wynik rozstrzygnięcia. W przedmiotowej 
sprawie naruszenie art. 10 § 1 k.p.a., zdaniem Sądu, nie miało wpływu na wynik 
sprawy. Organ administracji wydał rozstrzygnięcie na podstawie materiału dowodo-
wego nadesłanego przez skarŜącego. Dowody, stanowiące podstawę wydania roz-
strzygnięcia, były więc skarŜącemu doskonale znane. Ponowne zapoznanie się z nimi 
nie zmieniłoby stanu wiedzy skarŜącego na temat tych dowodów. Nie uległo teŜ 
zmianie Ŝądanie skarŜącego, to jest Ŝądanie wpisu zagranicznego aktu do polskich 
ksiąg stanu cywilnego. 

Za niezasadny uznać naleŜy podniesiony przez skarŜącego zarzut naruszenia  
art. 6 k.p.a. Z przepisu tego wynika, Ŝe organy administracji publicznej działają na 
podstawie przepisów prawa. Rozstrzygnięcia organów administracji wydane zostały 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co wcześniej wykazano. 

Za niezasadny uznać naleŜy podniesiony przez skarŜącego zarzut naruszenia  
art. 7 k.p.a. Z przepisu tego wynika, Ŝe w toku postępowania organy administracji pu-
blicznej stoją na straŜy praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do do-
kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na wzglę-
dzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Z akt sprawy wynika, Ŝe organy 
administracji podejmowały wszelkie niezbędne kroki w celu dokładnego wyjaśnienia 
sprawy. SkarŜący był informowany o konieczności dołączenia do wniosku o wpis 
zagranicznego aktu urodzenia – tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięg-
łego, spełniającego wymogi wynikające z ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie 
tłumacza przysięgłego. Wynikającego z art. 7 k.p.a. wymogu załatwienia sprawy  
z uwzględnieniem słusznego interesu obywateli, nie moŜna rozumieć jako przyzwo-
lenia na wydawanie przez organy administracji rozstrzygnięć z całkowitym lub częś-
ciowym pominięciem przepisów prawa regulujących określoną dziedzinę Ŝycia spo-
łecznego. Przepis ten nie moŜe teŜ być rozumiany jako obowiązek uwzględnienia kaŜ-
dego Ŝądania zgłaszanego przez wnioskodawcę. 

Za niezasadny uznać naleŜy podniesiony przez skarŜącego zarzut naruszenia  
art. 8 k.p.a. Z przepisu tego wynika, Ŝe organy administracji publicznej obowiązane 
są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do orga-
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nów państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Jak juŜ wspomniano, skar-
Ŝący był informowany o wynikającym z polskiego prawa obowiązku dołączenia do 
wniosku o wpis zagranicznego aktu urodzenia tłumaczenia dokonanego przez tłuma-
cza przysięgłego, spełniającego wymogi wynikające z ustawy z 25 listopada 2004 r.  
o zawodzie tłumacza przysięgłego. SkarŜący nie akceptuje jednak tego wymogu, wy-
raŜając odmienny pogląd prawny, iŜ wymogu takiego nie ma, bądź teŜ Ŝe nie powi-
nien być w stosunku do niego stosowany. Pogląd ten jest, zdaniem Sądu, błędny. 
Zasada wynikająca z art. 8 k.p.a. nie moŜe być rozumiana jako wymóg akceptacji 
przez organy administracji błędnych poglądów prawnych prezentowanych przez 
wnioskodawców. 

Za niezasadny uznać naleŜy podniesiony przez skarŜącego zarzut naruszenia  
art. 9 k.p.a. Z przepisu tego wynika, Ŝe organy administracji publicznej obowiązane 
są do naleŜytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych  
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących 
przedmiotem postępowania administracyjnego. Nadto organy te czuwają nad tym, aby 
strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nie-
znajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. 
Jak wcześniej wskazano, skarŜący był informowany o wynikającym z polskiego prawa 
obowiązku dołączenia do wniosku o wpis zagranicznego aktu urodzenia tłumaczenia 
dokonanego przez tłumacza przysięgłego, spełniającego wymogi wynikające z ustawy 
z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, co jest warunkiem koniecz-
nym dokonania wpisu tego rodzaju aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego. 

Odnośnie do sformułowanego przez skarŜącego zarzutu, iŜ odnosi on nieodparte 
wraŜenie postępującego antysemityzmu, stwierdzić naleŜy, iŜ jest to zarzut nieracjo-
nalny i merytoryczne ustosunkowanie się do niego nie jest moŜliwe. MoŜna jedynie 
powtórzyć, iŜ odmowa dokonania wpisu przedstawionego przez skarŜącego aktu uro-
dzenia sporządzonego w Izraelu, nastąpiła z powodu dokonania jego tłumaczenia 
przez osobę nieuprawnioną, a nie dlatego, Ŝe skarŜący jest Izraelczykiem. Rozstrzy-
gnięcie organów administracji byłoby identyczne, gdyby wniosek dotyczył wpisania 
aktu urodzenia sporządzonego w kaŜdym innym państwie, a jego tłumaczenie byłoby 
dokonane przez osobę nieuprawnioną. Obowiązek dokonania tłumaczenia zagranicz-
nego aktu stanu cywilnego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowa-
dzoną przez ministra sprawiedliwości wynika z obowiązujących w Polsce przepisów 
prawa i skarŜący, jako obywatel polski ma obowiązek ich przestrzegania. 

Wskazać naleŜy, iŜ – jak wynika z załącznika do Obwieszczenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych (Dz. Urz. Mi-
nistra Sprawiedliwości Nr 1, poz. 7) – na liście tłumaczy przysięgłych języka hebraj-
skiego figuruje Mateusz Goldman, zamieszkały: Tel-Aviw, Izrael, Brodi 12. SkarŜący 
miał więc moŜliwość przetłumaczenia aktu urodzenia przez osobę do tego upraw-
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nioną, mieszkającą w Izraelu, bądź teŜ skorzystania z moŜliwości poświadczenia 
tłumaczenia dokonanego przez tłumacza miejscowego przez polskiego konsula. Skar-
Ŝący mógł teŜ skorzystać z tłumaczy języka hebrajskiego mieszkających w Polsce  
i figurujących na liście ministra sprawiedliwości, to jest: Dariusza Dekierta zamiesz-
kałego w Łodzi, Aleksandra Romana Fedorowicza zamieszkałego w Warszawie, 
Agnieszki Jawor-Polak zamieszkałej w Komorowie, Ewy Marii Świderskiej zamiesz-
kałej w Warszawie oraz Ewy Agnieszki Woźniak zamieszkałej w Krakowie. Z Ŝadnej 
z tych moŜliwości skarŜący nie skorzystał. Formułowany przez skarŜącego goło-
słowny zarzut antysemityzmu – zdaniem Sądu – naleŜy uznać za próbę przerzucenia 
odpowiedzialności na organy administracji za własne zaniedbania skarŜącego w nale-
Ŝytym przygotowaniu wniosku o wpis do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu uro-
dzenia sporządzonego w Izraelu. 

Z powyŜszych względów, na podstawie art. 151 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny orzekł, jak w sentencji wyroku. 

 
Słowa kluczowe: wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg 

stanu cywilnego; transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego; tłumaczenie przysię-
głe aktu stanu cywilnego; list tłumaczy przysięgłych; zasady ogólne postępowania admi-
nistracyjnego. 

 
 
Powołane przepisy  

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 37; 

2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:  
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 27, art. 71, art. 73; 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 151; 

4. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, 
poz. 2702 ze zm.) – art. 2, art. 6, art. 9; 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu 
prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia 
oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. 
Nr 136, poz. 884 ze zm.). 



 
 
 
 

Orzecznictwo  
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA ETS  
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NAZWISKAMI 

 
W prawie unijnym nie obowiązują na razie reguły, które wprowadzałyby wspólne 

rozwiązania dotyczące nabycia oraz zmiany nazwisk, równieŜ nie są uregulowane 
zagadnienia kolizyjnoprawne dotyczące nazwisk. Kwestie te są pozostawione prawo-
dawstwom krajowym. JednakŜe nie ulega wątpliwości, Ŝe prawo unijne ma coraz 
większy wpływ na dziedziny pozostawione prawodawstwom krajowym, w tym  
w zakresie przepisów dotyczących stanu cywilnego osoby, w szczególności nazwisk. 
Wynika to z faktu, Ŝe zarówno kształtowanie norm dotyczących wskazanych kwestii, 
jak i ich stosowanie powinno uwzględniać aktualny stan prawa unijnego1.  

Problematyka nazwiska w aspekcie międzynarodowym, w szczególności orzecz-
nictwo ETS w tym zakresie wywołuje dyskusje nie tylko w piśmiennictwie zagra-
nicznym2, ale i polskim3.  

                                                 
* Opracowała Katarzyna Miksza  
1 M. CZEPELAK, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodo-

wego, Warszawa 2008, s. 317. 
2 Znaczenie orzeczeń w sprawach Carlos García Avello oraz Grunkin-Paul omawiają 

między innymi: T. BALLARINO , B. URTAZZI, On Avello and Other Judgements: A New Point of 
Departure in the Conflict of Laws?, “Yearbook of Private International Law” 2004, s. 85-128; 
H.-P. MANSEL, Anerkennug als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums, “RabelsZ”  
4 (2006), s. 687-710; M. LEHMANN, What’s in a Name? Grunkin-Paul and Beyond, “Yearbook 
of Private International Law” 2008, s. 136-164; tematyce tej poświęcona jest monografia  
E. SOMMERA – Der Einfluss Freizügigkeit auf Namen und Status von Unionsbürgern, Sipplin-
gen 2009; G.-R. DE GROOT, Towards European Conflict Rules in Matters of Personal Status, 
MJ 11(2004), s. 119; S. POILLOT-PERUZZETTO, Jurisprudence – Tribunal et Cour de justice des 
Communautés européennes, “Journal du droit international” 4(2004); G. ROSSOLILLO, Personal 
identity at a crossroad between private international law, international protection of human 
rights and EU law, “Yearbook of Private International Law” 2009, vol. 11; TENśE, Identità 
personale e diritto internazionale privato, Padova 2009; S. HEUER, Neue Entwicklungen im 
Namensrecht. Eine Untersuchung der aktuellen Entwicklungen im Namenskollisions- und 
Namenssachrecht, Hamburg 2006. 
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Dotychczas do Trybunału Sprawiedliwości UE skierowano sześć pytań prejudy-
cjalnych dotyczących nazwisk obywateli UE. W jednej z tych spraw4 TS uznał, Ŝe nie 
jest właściwy do odpowiedzi na pytanie.  

Kwestie dotyczące nazwiska mogą być rozpatrywane w kontekście swobód eko-
nomicznych: swobody przedsiębiorczości, swobody przemieszczania się oraz w kon-
tekście ochrony praw człowieka (art. 7 Karty Praw Podstawowych), ponadto pod 
kątem zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.  

Jednym z podstawowych celów UE jest stworzenie wspólnego rynku, integracji 
politycznej i ekonomicznej państw członkowskich. Środkiem wzmocnienia integracji 
państw jest, między innymi, umoŜliwienie ich obywatelom pełnego korzystania  

                                                 
3 G.-R. DE GROOT, W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu cy-

wilnego, [w:] Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch,  
P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 141-142; A. MĄCZYŃSKI, Uznanie nazwiska w świetle konwencji 
nr 31 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z 2005 r., [w:] Ochrona danych osobowych 
wczoraj, dziś, jutro, Warszawa, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
2006, s. 242-249; P. WYPYCH, Prawo właściwe dla nabycia i zmiany nazwiska, [w:]  Prawo 
rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 563; 
A. MĄCZYŃSKI, Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata i de lege ferenda, 
[w:] Leges sapere. Studia I. Prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdzie-
siątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, A. Kremer, P. Święcicka, Kraków 2008,  
s. 326; M. PAZDAN , Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] Współczesne pro-
blemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Go-
łaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 445-558; TENśE, Nazwisko męŜatki w prawie 
prywatnym międzynarodowym. Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 8 sierpnia 
2003 r., V CK 6/02, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 7(2010), s. 119-125; 
W. SPIRYDOWICZ, MKSC – wzajemne uznawanie nazwisk. Konwencja nr 31, „Technika i USC” 
2005, nr 3 (44), s. 12-16; A. DORABIALSKA , Między normą kolizyjną a instytucją uznania – 
nazwisko w orzecznictwie TS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 3), s. 18-24. 

4 Wyrok TS z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll. Stan fak-
tyczny został przedstawiony w omówieniu sprawy Grunkin-Paul, gdyŜ w rzeczywistości spra-
wa późniejsza – C-353/06 Grunkin-Paul – była poniekąd kontynuacją sprawy C-96/04 Stande-
samt Stadt Niebüll. Z pytaniem prejudycjalnym zwrócił się niemiecki sąd rejonowy w Niebüll. 
Sprawa tocząca się przed tym sądem dotyczyła przeniesienia prawa do nadania nazwiska 
dziecku przez jednego z rodziców. JednakŜe sąd uznał, Ŝe postępowanie byłoby bezprzedmio-
towe, gdyby uznano, iŜ urząd niemiecki powinien uznać nazwisko ustalone zgodnie z prawem 
duńskim. Pytanie prejudycjalne dotyczyło kwestii, czy norma kolizyjna zawarta w art. 10 
EGBGB, uzaleŜniająca ustalenie prawa właściwego dla nazwiska tylko od obywatelstwa, nie 
jest sprzeczna z zasadą niedyskryminacji, wyraŜoną w art. 12 TWE, oraz swobodą przepływu 
osób, określoną w art. 18 TWE. JednakŜe TS uznał, Ŝe niemiecki sąd w danej sprawie wyko-
nuje funkcję nie sądowniczą, lecz administracyjną i uznał, Ŝe nie jest właściwy do odpowiedzi 
na pytania. 
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z określonych w prawie wspólnotowym swobód. Przeszkodą w korzystaniu ze wspo-
mnianych swobód mogą być tak zwane ułomne stosunki prawne5. Przykładem takiego 
„ułomnego stosunku prawnego” mogą być róŜne nazwiska tej samej osoby w róŜnych 
państwach członkowskich. RóŜnice te wynikają nie tylko z rozbieŜności w prawach 
merytorycznych państw członkowskich, ale równieŜ w prawach kolizyjnych6. RóŜnić 
się mogą nie tylko poszczególne człony nazwiska, ale teŜ ich liczba, równieŜ zapis 
tego samego nazwiska moŜe być inny w poszczególnych państwach członkowskich. 
Oczywiste jest, Ŝe te róŜnice mogą powodować niedogodności dla zainteresowanych 
osób, w szczególności mogą powstać wątpliwości co do toŜsamości takiej osoby. 

Zaprezentowane poniŜej orzeczenia ETS dotyczą róŜnych sytuacji międzynarodo-
wych, w których róŜnice w nazwiskach były lub mogły stać sie przeszkodą w korzys-
taniu ze swobód przyznanych obywatelom Unii Europejskiej. 

 
 
 

I. WYROK ES Z 30 MARCA 1993 R.  
W SPRAWIE C-168/91 KONSTANTINIDIS 

 
Konstantinidis była pierwszą sprawą dotyczącą nazwiska rozpatrywaną przez 

ETS. Dotyczyła ona obywatela Grecji mieszkającego i prowadzącego działalność  
w Niemczech. SkarŜący wnosił o poprawienie wpisu w niemieckim akcie małŜeństwa, 
w którym jego nazwisko zostało transkrybowane inaczej, niŜ w posiadanym przez 
niego paszporcie greckim. Pomimo Ŝe transkrypcji dokonano z zachowaniem zasad 
przewidzianych w prawie niemieckim, to zdaniem Konstantinidisa jego imię i nazwis-
ko zostały zniekształcone, przez co potencjalni klienci skarŜącego mogliby go pomy-
li ć z innymi osobami.  

W związku z tym sąd niemiecki zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy taki 
zapis imienia i nazwiska skarŜącego w aktach stanu cywilnego moŜe postawić go, 
prawnie lub faktycznie, w sytuacji gorszej w stosunku do obywatela tego państwa 
będącego w takiej samej sytuacji.  

TS zwrócił przede wszystkim uwagę na fakt, Ŝe ustalenie własnych reguł trans-
krypcji imion i nazwisk naleŜy do kompetencji państw członkowskich. JednakŜe takie 
przepisy moŜna uznać za niezgodne z prawem wspólnotowym w takim zakresie,  
w jakim powodują one ograniczenie swobody wykonywania prawa przedsiębiorczo-
ści, zagwarantowanego przez prawo wspólnotowe. ToteŜ państwo nie moŜe nakładać 

                                                 
5 Stosunki prawne ukształtowane zgodnie z prawem jednego państwa, a nieuznawane lub 

uznawane nie w pełnym zakresie przez prawo innego państwa członkowskiego. 
6 Warto zauwaŜyć, Ŝe niewiele teŜ państw członkowskich reguluje kwestie uznania naz- 

wiska zarejestrowanego w innym państwie. 
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na obywatela innego państwa członkowskiego obowiązku posługiwania się w czasie 
aktywności zawodowej pisownią nazwiska, zniekształcającą jego wymowę. 

Wyrok w tej sprawie, jak słusznie zauwaŜa A. Dorabialska, nie dotyczy ani norm 
materialnych, ani kolizyjnych regulujących nazwiska. Przedmiotem oceny Trybunału 
jest sposób odzwierciedlenia nazwiska, ukształtowanego zgodnie z systemem praw-
nym jednego państwa członkowskiego w aktach stanu cywilnego innego państwa 
członkowskiego. Nie zostało zatem zakwestionowane samo nazwisko jako takie, tylko 
forma, w jakiej ono powinno być zapisane w niemieckich aktach stanu cywilnego.  

Pomimo iŜ ETS nie powiedział wprost o uznaniu nazwiska, jak to miało miejsce  
w wyroku Grunkin-Paul, jednakŜe, skutkiem takiego wyroku, jest takie właśnie uzna-
nie. ChociaŜ Trybunał nie odwoływał się do norm prawa prywatnego międzynaro-
dowego, to jednak przyznał pierwszeństwo formie nazwiska ustalonej w Grecji, czyli 
państwie ojczystym skarŜącego.  

 
 
 

II. WYROK ETS Z 2 PAŹDZIERNIKA 2003 R.  
W SPRAWIE C-148/02 GARCÍA-AVELLO 

 
Sprawa dotyczyła zmiany nazwiska dzieci, urodzonych w Belgii, a mających 

obywatelstwa zarówno Belgii, jak i Hiszpanii. Rodzice dzieci wnieśli o zmianę na-
zwiska García-Avello, zapisanego zgodnie z prawem belgijskim w aktach urodzenia 
dzieci, na nazwisko García-Weber, które, zgodnie z hiszpańskimi zasadami tworzenia 
nazwisk, figurowało, jako nazwisko dzieci, w rejestrach prowadzonych przez konsulat 
Hiszpanii. Organy belgijskie odmówiły takiej zmiany, uzasadniając odmowę tym, Ŝe 
zgodnie z prawem belgijskim dzieci są jedynie obywatelami belgijskimi. W związku  
z czym ich nazwisko powinno być tworzone zgodnie z prawem belgijskim, które 
przewiduje, Ŝe dzieci noszą nazwisko ojca.  

Rozpatrująca sprawę Rada Stanu skierowała pytanie prejudycjalne do Trybunału 
Sprawiedliwości, czy praktyka belgijskich urzędów administracyjnych moŜe być 
uznana za sprzeczną z zasadami prawa wspólnotowego dotyczącymi obywatelstwa 
Unii Europejskiej oraz za ograniczającą swobodę przepływu osób, wyraŜoną w art.  
17 i 18 TWE. 

W wyroku ETS jeszcze raz podkreślił, Ŝe ustalenie zasad rządzących nazwiskami, 
naleŜy do kompetencji państw członkowskich, jednakŜe korzystanie z tej kompetencji 
powinno pozostawać w zgodzie z prawem wspólnotowym. W czasie postępowania 
przed Trybunałem rząd belgijski podkreślał, Ŝe sprawa ma charakter czysto krajowy. 
ETS uznał jednakŜe, Ŝe fakt posiadania przez dzieci równieŜ obywatelstwa Hiszpa- 
nii uzasadnia w takiej sytuacji zastosowanie art. 12 TWE, gdyŜ obywatele jednego  
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z państw członkowskich zamieszkują w drugim państwie członkowskim. W wyroku 
Trybunał podkreślił, Ŝe podobne sytuacje powinny być traktowane podobnie, nie 
naleŜy zaś róŜnych sytuacji traktować w ten sam sposób. ETS uznał, Ŝe praktyka 
organów belgijskich jest sprzeczna z prawem wspólnotowym, gdyŜ pozbawia dzieci 
posiadające obywatelstwo innego państwa członkowskiego prawa do noszenia 
nazwiska utworzonego zgodnie z prawem tego państwa.  

Wyrok w tej sprawie był mocno krytykowany przez doktrynę. Między innymi ze 
względu na fakt, iŜ dotyczył materii, która była i dotychczas pozostaje w gestii 
państw członkowskich, tym bardziej Ŝe korzystanie z unijnej swobody przemieszcza-
nia się, w danym przypadku, nie było tak bardzo oczywiste. 

W sprawie tej, podobnie jak w Konstantinidis, ETS nie oceniał ani norm meryto-
rycznych, ani kolizyjnych dotyczących nazwiska. Przedmiotem oceny był sposób 
zastosowania belgijskiego prawa prywatnego międzynarodowego. Trybunał nie kwe-
stionował uŜycia łącznika obywatelstwa. Naruszenia zaś prawa unijnego dopatrzył się 
w jednakowym traktowaniu osób mających jedno obywatelstwo i osób mających kilka 
obywatelstw.  

 JednakŜe w literaturze podkreśla się, Ŝe orzeczenie w sprawie Carlos García 
Avello moŜe mieć ogromne znaczenie dla norm prawa prywatnego międzynarodo-
wego, przy czym nie tylko w zakresie nazwiska, ale równieŜ innych stosunków doty-
czących statusu jednostki. Szczególnie istotne znaczenie orzeczenie to moŜe mieć  
w przypadku, gdy sprawa dotyczy osób mających więcej niŜ jedno obywatelstwo, pod 
warunkiem Ŝe przynajmniej jedno z nich jest obywatelstwem państwa członkow-
skiego UE. Jak wynika bezpośrednio z orzeczenia, nie naleŜy osób mających jedno 
obywatelstwo i osób mających więcej obywatelstw traktować jednakowo. W wyniku 
tego wyroku państwa członkowskie w sytuacji, gdy osoba będzie miała obywatelstwa 
kilku państw członkowskich, nie będą mogły tych obywatelstw ignorować. Tym sa-
mym niemoŜliwe będzie traktowanie własnego obywatelstwa jako „uprzywilejowa-
nego”. Nie znaczy to jednak, Ŝe normy kolizyjne w ogóle nie będą miały zastosowa-
nia, gdy dojdzie do pozytywnej kolizji obywatelstw kilku państw członkowskich. 
NaleŜy równieŜ podkreśli ć, Ŝe Trybunał nie zakazuje państwom, w wypadku wspo-
mnianej kolizji, stosowania własnego prawa jako ojczystego. NaleŜy jednak wziąć 
pod uwagę równieŜ prawo innego państwa, którego obywatelstwo osoba posiada. 
Ponadto, nie powinna podlegać ocenie ścisłość związku osoby z danym państwem. 
Uznanie obywatelstwa innego państwa członkowskiego nie moŜe być uzaleŜnione od 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. Nie wolno, na przykład, uzaleŜnić 
uznania obywatelstwa od posiadania dodatkowo miejsca zamieszkania czy pobytu  
w tym państwie. 

W sytuacji zaś, gdy tylko jedno z posiadanych przez osobę obywatelstw będzie 
obywatelstwem państwa członkowskiego, nie wolno obywatelstwa państwa człon-
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kowskiego nie uznać tylko z tego powodu, Ŝe osoba jest równieŜ obywatelem państwa 
trzeciego. 

Istotne to jest z punktu widzenia prawa polskiego, gdyŜ zgodnie z art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe7, w wypadku gdy 
ustawa przewiduje właściwość prawa polskiego, obywatel polski podlega prawu 
polskiemu, nawet jeŜeli ma równieŜ obywatelstwa innych państw. W sytuacji zatem, 
gdy obywatel polski ma równieŜ obywatelstwo innego państwa członkowskiego, 
naleŜy uwzględnić takŜe prawo tego państwa.  

 
 
 

III. WYROK ETS Z 14 PAŹDZIERNIKA 2008 R.  
W SPRAWIE C-353/06 GRUNKIN-PAUL 

 
Kolejną sprawą rozpatrywaną przez Trybunał Sprawiedliwości dotyczącą naz-

wisk, była sprawa Grunkin-Paul. Obywatel Niemiec Leonhard Matthias Grun-
kin-Paul, syn obywateli niemieckich, Dorothee Paul i Stefana Grunkina, urodził się  
w Danii i tam od urodzenia mieszkał. W duńskim akcie urodzenia nazwisko dziecka 
zostało, zgodnie z prawem duńskim, wpisane jako Grunkin-Paul. Niemiecki urząd 
stanu cywilnego odmówił uznania nazwiska ustalonego w Danii, gdyŜ zgodnie z nie-
mieckim prawem kolizyjnym nazwisko podlega prawu ojczystemu osoby, w danej 
sytuacji: prawu niemieckiemu. Prawo to zaś przewiduje jedynie moŜliwość nadania 
dziecku nazwiska jednego z rodziców. Rodzice dziecka zwrócili się do sądu, aby ten 
zobowiązał urząd stanu cywilnego do uznania nazwiska ustalonego w Danii. Sąd uz-
nał, Ŝe nie moŜe nakazać wpisu nazwiska niezgodnego z prawem niemieckim. Jednak-
Ŝe zauwaŜył równieŜ, Ŝe moŜe to być niezgodne z prawem wspólnotowym, iŜ osoba 
jest zmuszona do noszenia róŜnych nazwisk w róŜnych państwach członkowskich.  

W związku z powyŜszym sąd zwrócił się do ETS z pytaniem prejudycjalnym, czy 
przewidziana w prawie niemieckim norma kolizyjna uzaleŜniająca ustalenie nazwiska 
wyłącznie od obywatelstwa osoby, nie jest sprzeczna z wspólnotową zasadą niedy-
skryminacji i swobody przepływu osób.  

ETS w wyroku zwrócił uwagę na niedogodności, jakich moŜe doświadczyć osoba 
wskutek nadania jej róŜnego nazwiska w państwie, którego obywatelstwo posiada, 
oraz w państwie zamieszkania. RozbieŜność w nazwiskach moŜe rodzić wątpliwości 
co do toŜsamości danej osoby. Wynikiem czego jest ograniczenie swobody prze-
mieszczania się. Zdaniem rządu niemieckiego oraz niektórych innych państw, które 
przedstawiły opinie w sprawie, łącznik obywatelstwa „stanowi obiektywne kryterium 

                                                 
7 Dz. U. Nr 80, poz. 432 
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pozwalające określi ć nazwisko osoby w sposób pewny i ciągły” oraz gwarantuje takie 
samo traktowanie osób mających takie samo obywatelstwo. Trybunał zwrócił uwagę, 
Ŝe w danej sytuacji wykorzystanie łącznika obywatelstwa prowadzi do skutków prze-
ciwnych do zamierzonych i osoba w róŜnych państwach nosi róŜne nazwiska. W wy-
roku ETS uznał, Ŝe odmowa uznania w państwie, którego dziecko jest obywatelem, 
nazwiska dziecka ustalonego zgodnie z prawem państwa, w którym ma ono miejsce 
zamieszkania, jest sprzeczna z wspólnotową swobodą przepływu osób.  

Nowością tego orzeczenia jest odwołanie się Trybunału do instytucji uznania na-
zwiska. Warto podkreśli ć, Ŝe uznanie to nie jest uzaleŜnione od posiadania kilku 
obywatelstw. W sytuacji takiej wystarczyło, Ŝe dziecko urodziło się w innym pań-
stwie członkowskim i miało tam miejsce zamieszkania. Trybunał nie uznał wykorzy-
stania łącznika obywatelstwa do ustalenia nazwiska za sprzeczne z prawem wspólno-
towym. W tym przypadku nie było równieŜ naruszenia prawa wspólnotowego w mo-
mencie stosowania prawa kolizyjnego, poszukiwania prawa właściwego, jak to miało 
miejsce w przypadku García-Avello. Do naruszenia doszło w momencie stosowania 
prawa, wskazanego przez normy kolizyjne, jako właściwego. Naruszeniem ETS uznał 
nieuznanie przez prawo niemieckie nazwiska ustalonego zgodnie z prawem duńskim, 
które nota bene, zgodnie z tam obowiązującym prawem prywatnym międzynarodo-
wym, było właściwe do ustalenia nazwiska w danej sytuacji. 

 
 
 

IV. WYROK ETS Z 22 GRUDNIA 2010 R.  
W SPRAWIE C-208/09 ILONKA SAYN-WITTGENSTEIN 

 
Jedną z najnowszych spraw dotyczących róŜnic w nazwisku tej samej osoby w 

róŜnych państwach członkowskich, jest sprawa Ilonka Sayn-Wittgenstein. Ilonka 
Sayn-Wittgenstein, obywatelka austriacka, juŜ jako osoba dorosła, została przysposo-
biona przez obywatela niemieckiego, Lothara Fürsta von Sayna-Wittgensteina.  
W chwili przysposobienia mieszkała ona w Niemczech, gdzie przebywa dotychczas. 
Ponadto prowadzi działalność zawodową w Niemczech i innych państwach. W wy-
niku przysposobienia nabyła nazwisko: „Fürstin von Sayn-Wittgenstein”. Nazwisko 
to zostało wpisane w austriackich księgach stanu cywilnego, niemieckim prawie 
jazdy, kilkakrotnie odnawianym austriackim paszporcie oraz poświadczeniach oby-
watelstwa, wydanych przez austriackie władze konsularne w Niemczech.  

W 2003 r. austriacki Trybunał Konstytucyjny orzekł, Ŝe ustawa o zniesieniu szla-
chectwa ma rangę konstytucyjną. Wobec tego obywatele austriaccy nie mają prawa 
posługiwania się tytułami szlacheckimi, w tym zagranicznymi. Po wydaniu wspomnia-
nego wyroku wpis w aktach stanu cywilnego dotyczący nazwiska skarŜącej został 
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uznany za nieprawidłowy. Po czym została ona powiadomiona o planowanym spros-
towaniu aktu stanu cywilnego i nadania jej nazwisku formy: „Sayn-Wittgenstein”.  

Pani Sayn-Wittgenstein zaskarŜyła wspomnianą zmianę jej nazwiska, motywując 
to przede wszystkim ograniczeniem wspólnotowego prawa swobodnego przemiesz-
czania się, naruszeniem prawa do poszanowania Ŝycia prywatnego, zagwarantowa-
nego w art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności.  

We wspomnianych okolicznościach austriacki Verwaltungsgerichtshof zwrócił 
się do ETS z pytaniem prejudycjalnym, czy odmowa uznania nazwiska przysposobio-
nego, w zakresie w jakim zawiera ono niedopuszczalny zgodnie z prawem austriac-
kim tytuł szlachecki, moŜe być uznany za naruszenie art. 21 TFUE?  

W postępowaniu przed Trybunałem zwrócono uwagę, Ŝe w wyniku sprostowania 
wpisu w aktach stanu cywilnego, nazwisko skarŜącej zasadniczo się nie zmieni. Co 
więcej, rząd włoski zwrócił uwagę, iŜ w danej sytuacji nie mamy do czynienia z róŜ-
nymi nazwiskami, jak to było w sprawach Grunkin-Paul albo García-Avello, gdyŜ 
tytuł szlachecki stanowi tylko dodatek do nazwiska, wskazuje na określony status 
społeczny. Jedynym zaś elementem potwierdzającym toŜsamość osoby jest jej nazwi-
sko. Ponadto podkreślono, Ŝe wszystkie dokumenty potwierdzające toŜsamość, na 
przykład paszport, danej osoby są wydawane przez państwo jej pochodzenia, w danej 
sytuacji – Austrii. W związku z czym nie powinny wystąpić róŜnice w zapisie nazwi-
ska w dokumentach skarŜącej.  

W wyroku ETS uznał, Ŝe odmowa uznania nazwiska swego obywatela, w zakre-
sie w jakim zawiera ono, zakazany w prawie konstytucyjnym tego państwa, tytuł szla-
checki, nie narusza art. 21 TFUE, jeŜeli jest uzasadniony względami porządku pu-
blicznego. Środki zaś podjęte przez państwo są proporcjonalne do realizowanego 
zgodnie z prawem celu.  

Inaczej niŜ w poprzednio omawianej sprawie, nie było tutaj róŜnicy w normach 
kolizyjnych. Zarówno prawo austriackie, jak i niemieckie dla nazwiska przewiduje 
właściwość prawa ojczystego. Właściwe więc było prawo austriackie. Rządy au-
striacki i niemiecki zwróciły uwagę, Ŝe inaczej niŜ w sprawie Grunkin-Paul nie wy-
stąpiły tu róŜnice w ustaleniu prawa właściwego. Nie było równieŜ kolizji obywa-
telstw, jak to miało miejsce w García-Avello. Błąd nastąpił w momencie ustalania 
nazwiska, nieprawidłowo zostało zastosowane prawo, wskazane przez normę koli-
zyjną jako właściwe. ToteŜ nazwisko, które widniało w sprostowanym wpisie, w rze-
czywistości nie było nazwiskiem ustalonym zgodnie z prawem w innym państwie, 
tylko ustalone wskutek błędu urzędów dokonujących ustalenia. 

Niniejsze orzeczenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia prawa kolizyjnego, 
gdyŜ ETS po raz pierwszy, rozpatrując sprawę dotyczącą nazwiska, odwołał się do 
klauzuli porządku publicznego. Trybunał oceniając ograniczenie wspólnotowej swo-
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body przepływu osób, podkreślił raz jeszcze, Ŝe moŜe ono być uzasadnione tylko na 
podstawie obiektywnych względów oraz proporcjonalne do realizowanego przez pra-
wo krajowe celu. ETS uznał, Ŝe państwo członkowskie moŜe uzasadnić takie ograni-
czenie, powołując się na zasadę porządku publicznego. W świetle stanowiska Trybu-
nału, na klauzulę porządku publicznego moŜna powoływać się tylko w wypadku po-
waŜnego zagroŜenia, naruszającego podstawowy porządek społeczny. Pojęcie porząd-
ku publicznego pozostawione jest ocenie państw członkowskich, jednak kontrolę nad 
tym sprawują równieŜ instytucje Unii Europejskiej.  

ETS rozpatrując analizowaną sprawę uznał, Ŝe zasada równości wszystkich oby-
wateli oprócz tego, Ŝe w Austrii ma rangę konstytucyjnie chronionej wartości, to 
równieŜ jest zgodna z unijnym porządkiem prawnym. W szczególności została ona 
zawarta w art. 20 Karty Praw Podstawowych.  

 
 
 

V. WYROK ETS Z 12 MAJA 2011 R.  
W SPRAWIE C-391/09 RUNEVIČ-VARDYN I WARDYN 

 
SkarŜącymi w postępowaniu krajowym są małŜonkowie Malgožata Runevič-Var-

dyn, obywatelka Litwy narodowości polskiej, oraz Łukasz Paweł Wardyn. W litew-
skim akcie urodzenia skarŜącej jej imię i nazwisko zostały wpisane zgodnie z zasa-
dami języka litewskiego: Malgožata Runevič. Po zawarciu małŜeństwa do swego pa-
nieńskiego nazwiska skarŜąca dołączyła nazwisko męŜa: Wardyn, które w akcie ślubu 
wydanym przez litewski urząd stanu cywilnego zostało zapisane jako Vardyn, czyli 
de facto w tych samych księgach w inny sposób zostało zarejestrowane to samo na-
zwisko. Imiona zaś skarŜącego zostały zapisane z pominięciem polskich znaków dia-
krytycznych, jako Lukasz Pawel. SkarŜący zwrócili się do wileńskiego urzędu stanu 
cywilnego o zmianę nazwiska skarŜącej na „Małgorzata Runiewicz” w akcie uro-
dzenia oraz w akcie ślubu – zmianę: Vardyn na Wardyn. Ponadto o wpisanie imion 
męŜa z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych. Urząd odmówił dokonania 
wspomnianych zmian, motywując to faktem, iŜ nie ma podstaw prawnych do takich 
zmian. Wardynowie wnieśli skargę do sądu, powołując się między innymi na fakt, Ŝe 
taki zapis w aktach stanu cywilnego moŜe stanowić ograniczenie unijnej swobody 
przepływu osób oraz naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na przynaleŜność 
państwową.  

Sąd rejonowy w Wilnie zawiesił postępowanie i zwrócił się z pytaniem prejudy-
cjalnym do ETS:  

– czy przepisy krajowe przewidujące wpisywanie imion i nazwisk w aktach stanu 
cywilnego tylko zgodnie z zasadami języka państwowego oraz z pominięciem znaków 
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diakrytycznych, mogą stanowić pośrednią dyskryminację ze względu na przynaleŜ-
ność etniczną zgodnie z dyrektywą Rady 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowa-
dzającą w Ŝycie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie raso-
we lub etniczne8 oraz  

– czy unijny zakaz dyskryminacji ze względu na przynaleŜność państwową oraz 
swoboda przepływu osób powinny być interpretowane w ten sposób, Ŝe zakazują 
stanowienia w przepisach krajowych, iŜ wpisy w aktach stanu cywilnego mogą być 
dokonywane wyłącznie z uŜyciem liter języka państwowego, między innymi z pomi-
nięciem znaków diakrytycznych.  

Orzeczenie w sprawie Runevič-Vardyn i Wardyn jest tym bardziej interesujące, Ŝe 
po raz pierwszy w sprawie związanej z nazwiskiem powołano się nie tylko na wspól-
notowe prawo pierwotne, ale równieŜ na prawo wtórne – dyrektywę Rady 2000/43. 
JednakŜe ETS uznał, Ŝe krajowe przepisy dotyczące sporządzania aktów stanu cywil-
nego nie są objęte zakresem zastosowania wspomnianej dyrektywy. Ponadto Trybunał 
w wyroku zauwaŜył, Ŝe uregulowanie państwowe przewidujące wpisywanie imion  
i nazwisk swoich obywateli w aktach stanu cywilnego wyłącznie zgodnie z regułami 
języka państwowego, nie stanowią ograniczenia unijnej swobody przepływu osób.  

ETS wskazał takŜe, Ŝe róŜny zapis wspólnego nazwiska małŜonków (nazwiska 
powódki jako – Vardyn, a powoda – Wardyn) moŜe powodować niedogodności dla 
zainteresowanych. Ocenę tego, czy występują wspomniane niedogodności, ETS po-
zostawił sądowi krajowemu. Występowanie wspomnianych niedogodności moŜe być 
uznane za ograniczenie swobód przyznanych w art. 21 TFUE. JednakŜe takie ograni-
czenie moŜe być uzasadnione, gdy jest oparte na obiektywnych względach oraz pro-
porcjonalne do uzasadnionego celu realizowanego przez prawo krajowe. Na niepro-
porcjonalny charakter odmowy zmiany nazwiska, jak zauwaŜył ETS, moŜe wskazy-
wać fakt, Ŝe nazwisko męŜa w tym samym akcie małŜeństwa zostało zapisane z za-
chowaniem oryginalnej pisowni.  

ETS równieŜ stwierdził, Ŝe odmowa uŜycia znaków diakrytycznych, których nie 
ma w języku państwowym, w którym wydany został akt małŜeństwa, nie narusza 
swobód przewidzianych w art. 21 TFUE. 

W orzeczeniu Runevič-Vardyn i Wardyn Trybunał nie ocenia zgodności norm ko-
lizyjnych dotyczących nazwiska. Ocenie ze względu na zgodność z prawem wspól-
notowym poddane zostały merytoryczne normy prawa litewskiego dotyczące zapisu 
nazwisk. Warto podkreśli ć, Ŝe inaczej niŜ w García-Avello czy Grunkin-Paul nie 
chodziło o róŜne nazwiska, tylko o róŜny zapis tego samego nazwiska. Ogólnie rzecz 
biorąc, Trybunał przyznał, Ŝe państwo członkowskie moŜe pisać nazwiska swoich 
obywateli tak jak uzna za stosowne. Zgodził się w tym zakresie z argumentacją rządu 

                                                 
8 Dz.Urz. UE L 180 z 19 lipca 2000 r., s. 22 n. 
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litewskiego, Ŝe taki zapis gwarantuje ochronę języka państwowego, który stanowi 
konstytucjnie chronioną.  

Podkreślić naleŜy, Ŝe nie zostało zaskarŜone nazwisko ustalone w innym państwie 
członkowskim lub zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego. Jedynie zapis 
nazwiska nie odpowiadał chęciom skarŜących. W czasie rozpatrywania sprawy przez 
ETS, skarŜący zwrócili uwagę, Ŝe w dokumentach wydanych skarŜącej w Polsce, jej 
nazwisko i imię zostały wpisane zgodnie z regułami pisowni polskiej. W związku  
z tym ma ona dokumenty, w których to samo nazwisko jest inaczej zapisane, co moŜe 
stanowić podstawę wątpliwości co do toŜsamości skarŜącej. JednakŜe Trybunał pod-
kreślił, Ŝe nie moŜe to być uznane za przeszkodę w korzystaniu z unijnej swobody 
przemieszczania się, przede wszystkim dlatego, Ŝe w polskim akcie urodzenia skarŜą-
cej jej imię i nazwisko zostały wpisane inaczej niŜ w dokumentach litewskich na 
wyraźne Ŝyczenie samej skarŜącej.  

Niedogodności zaś – jak juŜ zaznaczono wcześniej – mogą wystąpić z powodu 
róŜnego zapisu wspólnego nazwiska małŜonków. Dorabialska zwraca uwagę, Ŝe 
„Wardyn” na Litwie jest nazwiskiem obcym, więc naleŜy się zastanowić nad zakre-
sem zastosowania prawa litewskiego w przypadku zapisu tego nazwiska. Byłoby to 
zasadne, gdyby to nazwisko skarŜącego wpisano zgodnie z pisownią litewską. W tym 
zaś wypadku chodziło o zapisanie nazwiska obywatelki Litwy. Warto zaznaczyć, Ŝe 
nazwiska obywateli litewskich, niezaleŜnie czy są to nazwiska obce, czy pochodzenia 
litewskiego, są wpisywane w dokumentach litewskich zgodnie z regułami pisowni 
litewskiej. Nie ma więc znaczenia pochodzenie nazwiska.  

 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
Analizując przytoczone wcześniej wyroki ETS w sprawie nazwisk, moŜna poku-

sić się o wyłonienie pewnych prawidłowości i wskazówek, jak naleŜy postępować  
w międzynarodowych sprawach dotyczących nazwisk, aby nie doszło do naruszenia 
prawa wspólnotowego.  

NaleŜy stwierdzić, Ŝe ETS uznaje, iŜ kwestie dotyczące imion i nazwisk, na obec-
nym etapie rozwoju prawa unijnego naleŜą do kompetencji państw członkowskich9. 
Korzystanie jednak przez państwa z tej kompetencji powinno pozostawać w zgodzie  
z prawem unijnym. W szczególności nie mogą być naruszone unijne swobody przy-
znane obywatelom UE. Naruszać unijnych swobód nie powinna nie tylko treść norm 
                                                 

 9 C-168/91, Konstantinidis, pkt 14; C-148/02, Carlos García Avello, pkt 25; C-353/06, 
Grunkin-Paul, pkt 16; C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein, pkt 38; C-391/09, Runevič-Vardyn 
i Wardyn, pkt 63. 
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kształtowanych przez ustawodawców państwowych, ale równieŜ sposób zastosowania 
tych norm. 

Takim naruszeniem unijnych swobód moŜe być zmuszenie obywatela UE do no-
szenia róŜnych nazwisk w róŜnych państwach członkowskich. Zasada ciągłości na-
zwiska jest jedną z nadrzędnych zasad, jakimi kieruje się Trybunał. A zatem państwa 
członkowskie powinny dąŜyć, aby ta sama osoba w róŜnych państwach była identyfi-
kowana za pomocą tego samego nazwiska. 

Wspomniane ograniczenia mogą jednak być uzasadnione w przypadku ochrony 
podstawowych interesów państwa. Ponadto ograniczenia te powinny być proporcjo-
nalne do uzasadnionego w prawie krajowym celu10. Warto jednak podkreśli ć, Ŝe cel 
ten powinien dotyczyć wartości podstawowych (np. chronionych w konstytucji) pań-
stwa członkowskiego11, jego tradycji12. Porządek publiczny naleŜy zaś rozumieć dość 
wąsko, powinien podlegać kontroli instytucji UE. 

Ponadto w swych wyrokach Trybunał podkreśla, Ŝe nazwisko jest jednym z ele-
mentów składowych toŜsamości i Ŝycia prywatnego osoby. ToteŜ podlega ono ochro-
nie na podstawie art. 7 Karty Praw Podstawowych UE13 oraz art. 8 EKPCz14. Trybu-
nał odwołuje się teŜ do orzecznictwa ETPCZ w tym zakresie15. JednakŜe, w Ŝadnym 
ze wspomnianych orzeczeń regulacje te nie stanowią podstawy prawnej orzeczenia.  

Analizując orzecznictwo TS w sprawie nazwisk, nasuwa się wniosek, Ŝe łącznik 
obywatelstwa, pomimo iŜ nie zawsze prowadzi do poŜądanego skutku, czyli zapew-
nienia ciągłości nazwiska, jest jednak jak na razie najbardziej odpowiedni dla wska-
zania prawa właściwego dla nazwiska. Tym bardziej Ŝe to w państwie, którego oby-
watelstwo osoba posiada, wydawane są wszelkie dokumenty potwierdzające toŜsa-
mość tej osoby.  

W państwach, gdzie łącznikiem, za pomocą którego następuje wskazanie prawa 
właściwego dla nazwiska, jest obywatelstwo, naleŜy pamiętać o niefaworyzowaniu 
własnego obywatelstwa. W sytuacji zaś, gdy osoba ma obywatelstwo państwa człon-
kowskiego i państwa trzeciego, naleŜy uwzględnić obywatelstwo państwa członkow-
skiego. W szczególności nie wolno uzaleŜniać uznania obywatelstwa innego państwa 

                                                 
10 C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein, pkt 73; C-391/09, Runevič-Vardyn i Wardyn, pkt 83. 
11 C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein, pkt 74. 
12 C-391/09, Runevič-Vardyn i Wardyn, pkt 91. 
13 Zgodnie z notą wyjaśniającą (Dz.Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007) do art. 7 Karty 

Praw Podstawowych, zagwarantowane w tym artykule prawa odpowiadają prawom zapewnio-
nym na mocy art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Dotyczy to równieŜ ograniczeń dopuszczonych przez art. 8 ust. 2 EKPCz. 

14 C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein, pkt 52; C-391/09, Runevič-Vardyn i Wardyn, pkt 66. 
15 C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein, pkt 52; C-391/09, Runevič-Vardyn i Wardyn, pkt 66. 



Katarzyna Miksza 

 

 

224 

członkowskiego od spełnienia przez osobę zainteresowaną dodatkowych warunków, 
na przykład posiadania w tym państwie miejsca zamieszkania lub pobytu. 

Jak zauwaŜa A. Dorabialska, rozwiązaniem problemu róŜnych nazwisk tej samej 
osoby mogłoby być uznanie nazwiska nadanego w innym państwie członkowskim, 
zgodnie z prawem tego państwa. Pomijając zatem ustalenie prawa właściwego dla 
nazwiska, naleŜałoby uznać nazwisko osoby widniejące w rejestrze innego państwa 
członkowskiego. 

Byłoby to równieŜ zgodne z pracami Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego 
w tym zakresie. Analiza prac MKSC odnoszących sie do aktów stanu cywilnego, 
w szczególności nazwiska, pozwala zauwaŜyć pewne tendencje dotyczące traktowania 
nazwiska w sytuacjach międzynarodowych. Po próbach ujednolicenia niektórych 
kwestii prawa merytorycznego (np. transkrypcji nazwisk) pojawiły się próby ujed-
nolicenia prawa kilizyjnego w tym zakresie. Ostatnia zaś z konwencji16 opracowanych 
przez MKSC dotyczy uznania przez jedno państwo nazwiska ustalonego w innym 
państwie. 

Do konwencji opracowanych w ramach tej organizacji, niejednokrotnie odwoły-
wał się równieŜ w swych orzeczeniach ETS. 

 
 

                                                 
16 Konwencja nr 31 o uznawaniu nazwisk, podpisana w Antalyi 16 września 2005 r. 
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Forma i tryb dokonywania czynności  
przez kierownika urzędu stanu cywilnego  

z zakresu rejestracji stanu cywilnego* 

Niniejszym tekstem rozpoczynamy cykl poświęcony rejestracji stanu cywilnego 
w Polsce na podstawie ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego1, na tle innych aktów prawnych, które kierownik urzędu stanu cywilnego 
winien stosować w związku z dokonywaniem czynności wynikających z jego upraw-
nienia jako organu administracji publicznej. Wydaje się więc konieczne zaprezento-
wanie tych przepisów prawa, które określają tryb i formę dokonywania czynności 
związanych z rejestracją stanu cywilnego, które to formy określone zostały w szeregu 
artykułów omawianej ustawy. NaleŜy zwrócić uwagę na treść artykułu 2 Konstytucji 
RP2, który określa Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawa, co 
oznacza, Ŝe ograny administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa 
(art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego3), a więc tych źródeł prawa, które 
zostały określone w art. 87 Konstytucji RP, do których naleŜą: Konstytucja RP, usta-
wy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejsco-
wego. Te ostatnie mają jednak terytorialnie ograniczony zasięg. 

PowyŜsze oznacza, Ŝe kierownik urzędu stanu cywilnego przy podejmowaniu 
czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego moŜe działać wyłącznie na pod-
stawie obowiązującego prawa, czyli Ŝe wypracowana praktyka, choć często cenna, nie 
moŜe stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. 

                                                 
* Opracowała Danuta Sorbian 
1 Tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej cyt.: p.a.s.c.). 
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 

ze zm. 
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst 

jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. (dalej cyt.: k.p.a.). 
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Obowiązujące przepisy w zakresie rejestracji stanu cywilnego jednoznacznie 
określają formę czynności dokonywanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 
Wynika ona m.in. z art. 2 i 21 p.a.s.c. i jest nią akt stanu cywilnego, a po jego sporzą-
dzeniu – wzmianka.  

Rejestracja pierwotna (w zakresie zdarzeń krajowych) polegająca na: 
a) sporządzeniu aktu urodzenia, które poprzedza m.in. ustalenie pochodzenia 

dziecka i ustalenie treści aktu na podstawie składanych dokumentów (art. 39, 40 
p.a.s.c.); 

b) sporządzeniu aktu małŜeństwa i tym samym ustaleniu jego treści, które poprze-
dzone jest załoŜeniem szeregu dokumentów, określonych przepisami art. 54 i 56 
p.a.s.c. (w przypadku cudzoziemców), oraz złoŜeniu zapewnień o braku przeszkód do 
zawarcia małŜeństwa w trybie art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego4; 

c) sporządzeniu aktu zgonu, czyli ustaleniu jego treści, które następuje na podsta-
wie karty zgonu, dowodu osobistego i innych dokumentów lub oświadczeń składa-
nych przez osobę zgłaszającą zgon. 

Po sporządzeniu aktu zmiany rejestruje się w formie wzmianki, które następnie 
stanowią integralną jego część. 

Podstawą sporządzenia wzmianki są: 
a) orzeczenia sądowe, np. orzekające rozwód, o przysposobieniu, o sprostowaniu 

aktu; 
b) ostateczne decyzje, np. o zmianie imienia lub nazwiska czy administracyjne 

rozstrzygnięcia zagranicznych organów w sprawach cywilnych a orzekanych w for-
mie decyzji; 

c) odpisy aktów stanu cywilnego, np. wpływające na treść innego aktu, które na-
stępuje m.in. w trybie art. 28 czy 36 p.a.s.c., a więc stanowiące podstawę sprostowa-
nia oczywistej pomyłki pisarskiej, czy teŜ uzupełnienia aktu;; 

d) oświadczenia składane w trybie przewidzianym w przepisach k.r.o., oświad-
czenia m.in. o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska Ŝony lub męŜa, 
o nazwiskach małŜonków i dzieci oraz oświadczenia składane w trybie art. 42 i 86 
p.a.s.c.; 

e) rejestracją pierwotną objęte są równieŜ zdarzenia, które miały miejsce za gra-
nicą i nie zostały tam zarejestrowane. Polega ona na ustaleniu treści aktu na podsta-
wie dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia w trybie art. 70 i 72 p.a.s.c. 
(naleŜy zwrócić uwagę na powiązanie art. 70 i 72 p.a.s.c., z którego wynika forma 
protokołu dla niektórych stanów faktycznych). Artykuł 72 p.a.s.c. odnosi się wyłącz-
nie do obywateli polskich. Nie ma tutaj mowy o wydaniu jakiejkolwiek decyzji. 

                                                 
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz 59 ze 

zm. (dalej cyt.: k.r.o.). 
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Rejestracja wtórna polegająca na wpisaniu lub odtworzeniu treści aktu w trybie 
art. 34, 35 lub 73 p.a.s.c., i to bez względu na miejsce sporządzenia aktu (róŜnica 
polega wyłącznie na ustaleniu właściwości miejscowej w kraju). 

Podstawą sporządzenia aktu w powyŜszych trybach jest: 
a) w przypadku wpisania jego treści – odpis polskiego lub zagranicznego aktu 
b) w przypadku odtworzenia – dokumenty potwierdzające jego wcześniejsze spo-

rządzenie, dokumentu pozwalającego na odtworzenie jego pierwotnej treści oraz 
ewentualnie zaświadczenie o braku księgi w urzędzie stanu cywilnego miejsca pier-
wotnego sporządzenia aktu. 

Podkreślić naleŜy, Ŝe kierownik USC w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co 
do moŜliwości ustalenia treści aktu w powyŜszym trybie, moŜe odmówić rejestracji. 
W takiej sytuacji właściwym trybem postępowania będzie sądowe ustalenie treści 
aktu, sądowe stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego, ewentualnie ustalenie 
stosunku prawnego lub prawa w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego5. 

Kierownik USC, jako organ administracji publicznej, odmawiając w powyŜszych 
przypadkach rejestracji, dokonuje tej odmowy w formie decyzji. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, Ŝe kierownik USC jako organ administracji publicznej ma prawo do 
orzekania w formie decyzji administracyjnej, ale z zapisu art. 7 ust. 1 p.a.s.c. wynika, 
Ŝe jest to alternatywne wobec sporządzenia aktu stanu cywilnego zakończenie postę-
powania i dotyczy rozstrzygnięć nieuwzględniających wniosku strony (art. 7 ust. 4 
p.a.s.c.). Kierownik USC prowadzi takŜe postępowanie wyjaśniające, którego celem 
jest realizacja Ŝądań wnioskodawcy. Nie kaŜde jednak postępowanie kończy wydanie 
decyzji administracyjnej. Organ administracji zobowiązany jest zakończyć postępo-
wanie zgodnie z treścią wniosku lub odmówić dokonania czynności w formie decyzji 
administracyjnej. 

Typowym przykładem postępowania kierownika USC, zmierzającego do realiza-
cji wniosku, jest dokonanie oceny wykazania interesu prawnego (lub jego braku) 
w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego zgodnie z art. 83 p.a.s.c. „W zaleŜ-
ności od wyników dokonanej oceny, organ jest zobowiązany wydać Ŝądane doku-
menty (jeŜeli uzna istnienie interesu prawnego wnioskodawcy w ich otrzymaniu) albo 
odmówić ich wydania (jeśli oceni, Ŝe wnoszący podanie interesu takiego nie ma).  
W tej drugiej sytuacji właściwą formą procedowania jest jednak decyzja administra-
cyjna. W uzasadnieniu której naleŜy przedstawić pełną argumentację przemawiającą 
za odmową. Podstawy normatywnej moŜna w tym przypadku upatrywać w przepisach 
art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego” (wyrok WSA we Wro-

                                                 
5 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm. (dalej cyt.: k.p.c.). 
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cławiu z 11 października 2007 r., III SAB/Wr 12/07 , LEX nr 418933). Taki tryb po-
stępowania wynika z przepisów p.a.s.c., k.p.a. i potwierdza go bogate orzecznictwo. 

W komentarzu do art. 104 k.p.a. autorstwa Piotra Przybysza czytamy: „Decyzja 
administracyjna moŜe być [...] wydana wyłącznie w takiej sprawie, która jest sprawą 
administracyjną, a ponadto przepis prawa przewiduje załatwienie tej sprawy przez 
organ administracyjny w formie decyzji”6. 

O konieczności orzekania w formie decyzji rozstrzygają wyłącznie przepisy 
prawa materialnego, wskazujące na tę a nie inną formę rozstrzygnięć jako wyłączną 
(np. decyzja o zmianie imienia i nazwiska, pozwolenie na budowę domu, decyzja  
o nadaniu statusu repatrianta, uznanie za obywatela polskiego itp.), lub te, co do 
których przepisy nie wskazują Ŝadnej formy rozstrzygnięcia, określając je jako ze-
zwolenie, pozwolenie, koncesja itp. Tam natomiast, gdzie przepis prawa materialnego 
wyraźnie określa formę załatwienia sprawy, naleŜy tę formę zastosować. W prze-
pisach p.a.s.c. ustawodawca określił t ę formę w sposób wyraźny w art. 2, 28, 34, 36, 
35, 70, 73, 87, np.: „akt stanu cywilnego sporządzony za granicą moŜe być wpi-
sany…” (art. 73 p.a.s.c.). Wpisanie oznacza sporządzenie aktu. Formą jest zatem akt. 
„Urodzenie, zawarcie małŜeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały 
zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, moŜna zarejestrować 
w polskich księgach stanu cywilnego” (art. 70 p.a.s.c.), „moŜna odtworzyć jego 
treść…” (art. 35 p.a.s.c.), „…podlega uzupełnieniu…” (art. 36 p.a.s.c.), „moŜna jedy-
nie sprostować oczywisty błąd pisarski” (art. 28 p.a.s.c.). 

We wszystkich wymienionych przypadkach forma jest wyraźnie określona prze-
pisem prawa materialnego, a o jej zastosowaniu na podstawie przedłoŜonych doku-
mentów decyduje kierownik USC jako organ administracji publicznej. Tą formą jest: 
sporządzenie aktu poprzez wpisanie, odtworzenie czy zarejestrowanie zdarzenia. 
Zmiana treści aktu m.in. polegająca na sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego 
lub uzupełnieniu aktu, następuje m.in. na podstawie innych aktów stanu cywilnego, 
oświadczeń w formie wzmianki dodatkowej (art. 21 p.a.s.c.). Natomiast, gdy kierow-
nik USC odmawia dokonania którejkolwiek z wymienionych czynności, obowiązany 
jest zgodnie z art. 7 ust. 4 p.a.s.c. dokonać odmowy w formie decyzji administracyj-
nej, o ile odmowa nie dotyczy spraw określonych w art. 7 ust. 2 p.a.s.c. Takie po-
dejście znajduje akceptację w orzecznictwie sądów administracyjnych: „W rozpozna-
wanej sprawie strona złoŜyła wyraźnie skonkretyzowany wniosek o wpisanie do ksiąg 
stanu cywilnego odpisu z księgi zaginionej, wskazując jednocześnie podstawę prawną 
swego Ŝądania. W sprawie wszczętej takim wnioskiem, w zaleŜności od wyniku 
oceny zasadności wniosku, organ jest zobowiązany dokonać Ŝądanego wpisu albo 
odmówić dokonania wpisu. W tej drugiej sytuacji właściwą formą procedowania jest 

                                                 
6 Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 231. 
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decyzja administracyjna. Podstawę normatywną dla takiego działania daje art. 7 ust. 1 
pkt 2 i ust. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego”7. Wyrok WSA w Olsztynie z 6 sierpnia 
2010 r., II S.A./Ol 415/10. Organ administracji wydając decyzję, zamyka postępowa-
nie na etapie pierwszej lub drugiej instancji. 

Gdyby zatem, zgodnie z dotychczasową praktyką, kierownik USC był zobowią-
zany w zakresie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego do wydawania decy-
zji administracyjnej uwzględniającej wniosek strony, to sporządzenie kaŜdego aktu 
lub wzmianki winno być poprzedzone wydaniem decyzji, co w konsekwencji dopro-
wadziłoby do istnienia w obrocie prawnym dwóch niezaleŜnych „aktów” występują-
cych w tej samej sprawie. NaleŜy przy tym podkreśli ć, Ŝe uchylenie czy teŜ stwier-
dzenie niewaŜności decyzji poprzedzającej sporządzenie aktu, nie pociąga za sobą 
uniewaŜnienia aktu, który od chwili sporządzenia Ŝyje własnym bytem i podlega  
wyłącznie kontroli sądów powszechnych. Podstawowa zasada prawa wyraŜona w art. 
7 Konstytucji RP brzmi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w grani-
cach prawa”. Konsekwencją tej zasady jest treść art. 6 k.p.a. w brzmieniu: „Organy 
administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa”, a więc i forma do-
konywanych przez nie czynności musi wynikać wprost z przepisu prawa materialnego. 

Taki tryb postępowania potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, który stwierdza, Ŝe w danej sprawie administracyjnej wydanie decyzji odnosi 
się do sytuacji, gdy prawo materialne nie przewiduje innej formy prawnej zakończe-
nia postępowania. Konsekwencją natomiast braku materialnej podstawy prawnej do 
orzekania w formie decyzji jest jej kwalifikowana wada, skutkująca stwierdzeniem jej 
niewaŜności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Brak podstawy prawnej do orzeka-
nia w formie decyzji występuje m.in. wówczas, gdy z przepisów prawa materialnego 
wynika, Ŝe załatwienie sprawy ma nastąpić w innej formie niŜ decyzja administra-
cyjna, a więc np. w formie aktu lub wzmianki dodatkowej, wydania paszportu, do-
wodu osobistego (np. wyrok NSA z 6 października 1999 r., IV S.A. 2546/98, LEX  
nr 47920; wyrok NSA z 16 czerwca 1999 r., III S.A. 5540/98,  „Monitor Podatkowy” 
2000, nr 7, poz. 40; wyrok NSA z 21 kwietnia 1998 r., IV S.A. 81/97, LEX nr 43359, 
teza druga wyroku NSA z 10 czerwca 1983 r., I S.A. 217/83, ONSA 1983, nr 1,  
poz. 41). 

Ponadto, biorąc pod uwagę treść art. 12 k.p.a., nakładającego na organy admini-
stracji publicznej obowiązek wnikliwego, ale teŜ szybkiego załatwienia sprawy, odej-
ście od praktyki orzekania w formie decyzji w sprawach z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego, znajduje uzasadnienie nie tylko w obowiązujących przepisach prawa pow-

                                                 
7 II S.A./Ol 415/10, LEX nr 666047. Zob. szerzej: P. SOBOTKO, Zakres stosowania 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących rejestracji stanu 
cuwilnego. RozwaŜania na kanwie wyroku WSA w Osztynie (II SA/01 415/10), „Metryka” 2011, 
nr 2, s. 35 n. 
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szechnie obowiązującego, ale teŜ jest zgodne z zasadą ekonomiki procesowej, z szyb-
kością i celowością postępowania, zwłaszcza Ŝe terminy określone w art. 35 k.p.a. są 
terminami maksymalnymi, co oznacza, Ŝe załatwienie sprawy w terminie krótszym 
jest dopuszczalne i poŜądane, natomiast przekroczenie terminu ustawowego wiązać 
się moŜe z odpowiedzialnością pracownika organu. Dopuszczalny zakres działania 
administracji publicznej naleŜy oceniać według zasady państwa prawnego tak, Ŝe 
jednostce w tym państwie „wolno jest czynić wszystko to, co nie jest wyraźnie za-
kazane […]. Jednak, o ile chodzi o organy państwa, to mogą działać tylko na pod-
stawie przepisów prawnych”. Związanie administracji prawem oznacza bowiem, Ŝe 
administracja moŜe czynić tylko to, do czego wyraźnie upowaŜnia ją prawo, i to 
w formach i trybie prawem przewidzianych8.  

Wyjaśniając kwestie związane z nazewnictwem uŜytym w załączniku do ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej9, naleŜy podkreśli ć, Ŝe wpisanie za-
granicznego aktu do polskiej księgi, odtworzenie, sprostowanie czy teŜ uzupełnienie 
aktu stanu cywilnego, poprzedzone jest podejmowaniem wielu czynności zmierzają-
cych do uwzględnienia wyraźnie sprecyzowanego wniosku strony, zgodnie z treścią 
tego wniosku i zgodnie z formą określoną w art. 2 i 21 p.a.s.c., lub do odmowy doko-
nania tej czynności. 

Gdyby przyjąć literalne brzmienie zapisu w załączniku do powołanej ustawy za 
właściwe odnoszące się do uŜycia wyraŜenia: „decyzje o wpisaniu” lub inne decyzje 
uwzględniające „wniosek strony”, kierownik USC poprzez „wydanie” decyzji załat-
wiałby wniosek w tej formie, co nie byłoby zgodne z wolą wnioskodawcy. 

Dla uniknięcia niejednolitej interpretacji ustawy naleŜy rozwaŜyć moŜliwość no-
welizacji tej części załącznika ustawy o opłacie skarbowej, poprzez zastosowanie  
w nim następujących sformułowań: „wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg”, 
„odtworzenie aktu”, „sprostowanie aktu”, „uzupełnienie aktu”, „ustalenie treści aktu 
stanu cywilnego”, „ustalenie treści aktu zagranicznego”. 
 

 

                                                 
8 M. JAŚKOWSKA, Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998, s. 137. 
9 Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm. 



 
 
 
 

 
 

 

Uzupełnienie aktu zgonu co do daty,  
godziny oraz miejsca zgonu*  

Materię spraw związanych z rejestracją urodzeń, małŜeństw oraz zgonów, a takŜe 
spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób, regulują 
przepisy ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1. 

Na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego stwierdza się 
stan cywilny osoby (art. 3 p.a.s.c.). Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód 
zdarzeń w nich stwierdzonych, ich niezgodność z prawdą moŜe być udowodniona 
jedynie w postępowaniu sądowym (art. 4 p.a.s.c.).  

W świetle cytowanych przepisów ogólnych ustawy, akty stanu cywilnego mają 
szczególną doniosłość prawną, albowiem stwierdzają zdarzenia prawne wpływające 
na stan cywilny osoby. Powinny one odzwierciedlać te zdarzenia w sposób jak naj-
pełniejszy, jak najdokładniejszy, tak aby objąć wszystkie prawnie istotne elementy. 
Obowiązek dąŜenia do uzyskania takiego stanu spoczywa na kierownikach urzędów 
stanu cywilnego. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 p.a.s.c. do aktu zgonu wpisuje się:  
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę uro-

dzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;  
2) datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;  
3) nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małŜonka osoby zmarłej;  
4) nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;  
5) nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub 

dane dotyczące szpitala albo zakładu, o których mowa w art. 65 ust. 2 p.a.s.c.  
JeŜeli zgłaszający zgon nie zna niektórych danych wymienionych w ust. 1, do 

aktu zgonu wpisuje się stosowną adnotację (art. 67 ust. 2 p.a.s.c.). Akt zgonu sporzą-
dza się na podstawie karty zgonu (art. 66 ust. 1 p.a.s.c.).  

                                                 
*  Opracował Dariusz Janiszewski, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie  
1 Tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.([dalej cyt.: p.a.s.c.). 
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Z literalnego brzmienia art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. wynika, Ŝe do aktu zgonu wpi-
suje się datę, godzinę oraz miejsce zgonu, albo datę, godzinę oraz miejsce znalezienia 
zwłok, niemniej zamieszczanie w akcie zgonu informacji dotyczących zgonu naleŜy 
uznać za regułę, natomiast zamieszczanie informacji dotyczących znalezienia zwłok – 
jako wyjątek. Nie oznacza to bowiem, Ŝe art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. dopuszcza wy-
łącznie alternatywnie zamieszczenie w akcie zgonu daty, godziny oraz miejsca zgonu 
lub daty, godziny oraz miejsca znalezienia zwłok i wyklucza uznanie aktu zawierają-
cego wyłącznie informacje dotyczące znalezienia zwłok (a zatem zgodnego z art. 67 
ust. 1 pkt 2 ustawy). Drugie z tych rozwiązań powinno znajdować zastosowanie tylko 
wtedy, gdy daty, godziny czy teŜ miejsca zgonu istotnie nie moŜna ustalić przy spo-
rządzaniu aktu.  

Przyjmując, iŜ zarówno sam cel rejestrowania przez urzędy stanu cywilnego zda-
rzeń wpływających na treści aktu stanu cywilnego, jak i znaczenie prawne informacji 
odnośnie do daty, godziny oraz miejsca zgonu przemawiają za potrzebą ich zamiesz-
czenia w akcie zgonu, to tym samym akt zgonu niezawierający tych danych, moŜna 
uznać za akt niezawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamiesz-
czone w rozumieniu art. 36 p.a.s.c., niezaleŜnie od tego, iŜ akt ten zawiera dane doty-
czące znalezienia zwłok. Oznacza to, iŜ uzupełnienie tego w trybie art. 36 p.a.s.c. jest 
dopuszczalne. W postępowaniu o uzupełnienie takiego aktu, właściwy kierownik 
USC moŜe prowadzić postępowanie wyjaśniające co do daty, godziny oraz miejsca 
zgonu osoby wymienionej w akcie i dokonać na tej podstawie wiąŜących ustaleń. 
Ewentualność taką przewiduje art. 22 p.a.s.c., upowaŜniający kierownika urzędu 
stanu cywilnego do ustalania okoliczności faktycznych w celu potwierdzenia danych 
podlegających wpisowi do aktu stanu cywilnego, o ile zgromadzone dowody okazały 
się niewystarczające. Na podstawie tego trybu kierownik USC winien zgromadzić  
i ocenić dowody na okoliczności daty zgonu (np. dowód opinii biegłego, dowód ze 
świadków, dowód z przesłuchania stron). W świetle bowiem art. 7 oraz art. 77 § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego2, na organie prowadzącym postępowanie 
administracyjne spoczywa obowiązek ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych 
w sprawie, poprzez zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego i dokonania 
jego oceny w warunkach określonych w art. 80 k.p.a., zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym w tym zakresie. 

Samo prowadzenie postępowania jest trudne i czasochłonne, wymaga pełnego ze-
brania materiału dowodowego. Prowadząc postępowanie, w pierwszej kolejności 
naleŜy ustalić organ (nr sprawy), który prowadził postępowanie – chciałbym przy tym 
zaznaczyć, Ŝe prowadzone przeze mnie postępowania dotyczyły zdarzeń, które miały 

                                                 
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admianistracyjnego, tekst 

jedn,: Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm. (dalej cyt.: k.p.a.). 
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miejsce od kilku miesięcy do kilku lat wstecz. Prokuratura jako organ właściwy dys-
ponuje dokumentacją dowodową dotyczącą znalezienia zwłok, protokołów prowadzo-
nego badania pośmiertnego, opinii biegłych medycyny sądowej, protokołów z policji 
odnośnie do oględzin miejsca zdarzenia i przesłuchania świadków. Ponadto strona 
(strony) powinna wskazać świadków na okoliczność przesłuchania. JeŜeli jest to zda-
rzenie sprzed kilku tygodni czy teŜ miesięcy, pamięć świadków jest jeszcze dobra  
i moŜna uzyskać pozytywny materiał dowodowy, inaczej jest przy zdarzeniach sprzed 
kilku lat, kiedy pamięć ludzka zawodzi lub świadkowie wskazani przez stronę juŜ nie 
Ŝyją (miałem taki przypadek). W niektórych postępowaniach dodatkowo występuję  
do ZUS (potwierdzenie daty odbioru renty/emerytury), listonosza obsługującego  
dany rejon, zarządu sprawującego nadzór nad nieruchomością (dokonanie ostatniej 
opłaty) i ewentualnie innych świadków, którzy zostaną ujawnieni w prowadzonym 
postępowaniu. 

Po zebraniu całego materiału dowodowego – zgodnie z zasadą uczestnictwa stron 
w postępowaniu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. – przed wydaniem decyzji, zawiadamiam 
stronę (strony) o prawie zajęcia stanowiska wobec zebranych dowodów, a takŜe po-
przez zamieszczenie oświadczenia strony co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych Ŝądań. Jednym z aspektów realizacji zasady ogólnej czynnego 
udziału strony w postępowaniu jest stworzenie przesłanek realizacji przez stronę 
prawa do wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów. Wyznaczenie stro-
nie odpowiedniego terminu do zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie zebranego 
materiału dowodowego ma istotne znaczenie równieŜ z punktu widzenia zasady 
prawdy materialnej, gdyŜ okoliczność faktyczna – stosownie do art. 81 k.p.a. – moŜe 
być uznana za udowodnioną, jeŜeli strona miała moŜność wypowiedzenia się co do 
przeprowadzonych dowodów. Kategoryczne sformułowanie cytowanego przepisu nie 
pozostawia wątpliwości, Ŝe zachowanie określonych w nim wymagań, niezaleŜnie od 
wagi i treści przeprowadzonego dowodu, jest bezwzględnym obowiązkiem prowadzą-
cego postępowanie, którego niewykonanie stanowi naruszenie przepisów o postępo-
waniu administracyjnym, mające istotny wpływ na wynik sprawy. Realizacja zasady 
czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym powinna być udokumen-
towana w aktach sprawy poprzez potwierdzenie, iŜ strona została pouczona o prawie 
zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i Ŝądań zawartych w aktach, a takŜe po-
przez zamieszczenie oświadczenia strony co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych Ŝądań. Co prawda, rzadko kiedy się zdarza, aby strona korzystała ze 
swojego uprawnienia, jednakŜe jest to przepis bezwzględnie obowiązujący. 

 Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, wiąŜące się z właściwym zastosowaniem 
odpowiednich norm materialnoprawnych, uzaleŜnione jest od uprzedniego dokład-
nego ustalenia stanu faktycznego, zgromadzenia materiału dowodowego oraz jego 
wszechstronnego rozwaŜenia i oceny, w myśl zasad określonych w przepisach k.p.a., 
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regulujących postępowanie dowodowe, oraz wskazanie w uzasadnieniu faktycznym 
decyzji okoliczności, które zostały uznane za udowodnione, dowodów, na których się 
oparłem, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiłem wiarygodno-
ści i mocy dowodowej. Bardzo pomocne podpowiedzi i rozwiązania, dotyczące daty, 
godziny i miejsca zgonu – z których zawsze korzystam – znalazłem w komentarzu 
Józefa Litwina, Prawo o aktach stanu cywilnego3. Są tam omówione nienaturalne 
sytuacje i przypadki zgonów, oraz wyjaśnienia odnoszące się do przypuszczalnej daty 
(chwili) zgonu. JeŜeli godziny zgonu nie da się ustalić ściśle, moŜna ją ewentualnie 
określi ć – jak pisze J. Litwin – w formie „między godz. ...a godz. ...” lub „po godz. ... 
minut ...”, co oznacza okres w czasie: od godz. ... – 24.00. Natomiast miejsce zgonu – 
co do zasady – jest identyczne z miejscem znalezienia zwłok, róŜnić się będzie jedy-
nie wówczas, gdy zgon nastąpił wskutek utonięcia w wodzie płynącej, a prąd uniósł 
zwłoki z biegiem rzeki. 

W prowadzonych do chwili obecnej czterech postępowaniach w sprawie uzupeł-
nienia daty, godziny i miejsca zgonu wydałem dwie decyzje odmowne, z czego jedną 
sąd zwrócił do ponownego rozpatrzenia, twierdząc (i słusznie), iŜ nie zebrałem całego 
materiału dowodowego. Po ponownym zebraniu dowodów i ustaleniu stanu faktycz-
nego, jego rozwaŜeniu i ocenie, wydana została decyzja pozytywna. Trzecia sprawa 
była najmniej skomplikowana (zgon w drodze do pracy). Została wydana decyzja po-
zytywna. Natomiast w chwili obecnej kończę sprawę bardzo trudną (zgon osoby sa-
motnej, której zwłoki odnaleziono w mieszkaniu po okresie ok. 2-3 miesięcy) i czaso-
chłonną. Oceniając zebrany materiał dowodowy – niestety – decyzja będzie odmow-
na. Nietrudno się domyśleć, Ŝe będzie od niej odwołanie. Jakie będzie rozstrzygnię-
cie? Zobaczymy.  

 

                                                 
3 Warszawa 1961, s. 487-489. 
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Księgi stanu cywilnego i ewidencja ludności:  
walczący ze sobą bracia czy bliźniaki syjamskie?*  

 

I. Wprowadzenie ksiąg stanu cywilnego1 

Rejestracja ludności ma bardzo długą tradycję. Nikt nie zna dokładnie czasu, kie-
dy władcy zaczęli rejestrować swoich poddanych, jak równieŜ ich liczyć. Ale wszys-
cy wiemy o spisie ludności, który jest opisany w Ewangelii wg św. Łukasza (2, 1-2)  
i który miał miejsce za czasów Kwiryniusza – namiestnika Syrii – za panowania 
Cezara Augusta, cesarza Rzymu. Gdyby ten spis ludności nie odbył się, Jezus – bar-
dzo prawdopodobnie – nie narodziłby się w stajence w Betlejem, ale w bardzo nor-
malnym domu w Nazarecie. 

W trakcie europejskiego średniowiecza oraz do czasu rewolucji francuskiej reje-
stracja danych osobowych – takich jak urodzenie, zawarcie małŜeństwa i zgon – była 
często prowadzona przez kościoły. KsięŜa chrzcili dzieci, udzielali ślubów kościel-
nych, jak równieŜ prowadzili pogrzeby swoich parafian. Obok tej ewidencji miasta, 
gminy i lokalni feudałowie często prowadzili spisy swoich obywateli, a mianowicie 
ludności ze swoich terytoriów. 

Wiarygodność tych systemów ewidencji była niewielka. Z jednej strony jakość 
rejestrów w wysokim stopniu zaleŜała od dokładności osób, które je prowadziły.  
Z drugiej strony prowadzący rejestry często musieli polegać na informacjach prze-
kazywanych im przez zainteresowane osoby oraz na faktach, w odniesieniu do któ-

                                                 
* Przedruk z: RENÉ DE GROOT, Civil-status registers and population registers: Battling 

brothers or siamese twins?, [w:] Civil status in the XXI st century: Dusk or dawn? Colloquy 
proceedings. Organised to mark the 60 years of existence of the ICCS, Strasbourg 2009,  
s. 18-22. 

GERARD RENÉ DE GROOT – profesor prawa porównawczego i międzynarodowego prawa 
prywatnego na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia), Uniwersytecie w Aruba oraz Uniwer-
sytecie w Hasselt 
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rych moŜna by uŜyć terminu w języku francuskim possession d’état (posiadanie ja-
snego statusu), tzn. stanu cywilnego potwierdzonego przez społeczność lokalną. 

Niezwykle waŜnym krokiem zmierzającym do stworzenia bardziej wiarygodnego 
systemu rejestracji toŜsamości osób było wprowadzenie ksiąg stanu cywilnego (regi-
stres l’état civil) w czasie rewolucji francuskiej. Podstawą do tego wprowadzenia była 
wolność wyznania, w konsekwencji której nie wszyscy ludzie we Francji byli reje-
strowani przez księŜy Kościoła katolickiego. Wprowadzony został cały system aktów 
(actes) urodzenia, małŜeństwa i zgonu, a zadanie związane z prowadzeniem tych 
rejestrowanych danych powierzono burmistrzom miast i gmin. Po wprowadzeniu tego 
nowego systemu urodzenie, zawarcie małŜeństwa lub zgon osoby moŜna było w zasa-
dzie dowieść wyłącznie na podstawie aktu stanu cywilnego (acte de l’état civil), ale 
juŜ nie odpisów sporządzonych na podstawie ksiąg kościelnych. Oczywiście, na po-
czątku wiele danych wpisywanych do nowych aktów stanu cywilnego nadal opierało 
się na danych zaczerpniętych z ksiąg kościelnych, np. nazwiska i daty urodzenia 
(przyszłych) małŜonków wpisywane do aktu małŜeństwa. Z tego powodu kościoły 
były zobowiązane przekazać swoje stare księgi władzom cywilnym2. 

WaŜną cechą tego nowego systemu był fakt, Ŝe wszystkie akty musiały być spo-
rządzane podwójnie (w dwóch egzemplarzach), a dodatkowo oba egzemplarze mu-
siały być przechowywane w róŜnych miejscach. Środki te miały na celu zmniejszenie 
ryzyka utraty rejestrów w przypadku wystąpienia katastrofalnych wydarzeń (poŜary, 
wojna itp.). Jeśli jeden komplet aktów został zniszczony, podejmowano działania, aby 
sporządzić kopię drugiego kompletu aktów3. Przepisy dotyczące rejestracji stanu 
cywilnego zostały później – w roku 1804 – włączone do francuskiego kodeksu cywil-
nego, znanego równieŜ jako Kodeks Napoleona, księga 1, tytuł 2: „Des actes de l’état 
civil” (art. 34-101), a zadanie prowadzenia tych ksiąg zostało powierzone tak zwanym 
urzędnikom stanu cywilnego (officiers de l’état civil). 

Nowy francuski system ewidencji osób wprowadzono równieŜ w wielu innych 
krajach w ciągu XIX wieku. W niektórych krajach, takich jak Belgia i Holandia, na-
stąpiło to „z racji władzy” (ratione imperia); do 1814 r. były one częścią imperium 
francuskiego. W innych krajach wprowadzenie ksiąg wynikało „z nakazu rozumu” 
(imperio rationis), z powodu przekonywającej siły tego bardzo racjonalnego i efek-
tywnego systemu. 

 

                                                 
2 Księgi te otrzymały status tak zwanych akt dawnych (retro-acta) stanu cywilnego.  
3 Tak się stało na przykład z księgami miasta Maastricht, zob. rozporządzenie z 4 lipca 

1887 r., Staatsblad 110. 
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II. Rejestry ludności 

Wprowadzenie ksiąg stanu cywilnego nie uczyniło jednak ewidencji ludności 
czymś zbytecznym. Z róŜnorodnych przyczyn miasta, gminy i państwo miały w tym 
interes, aby mieć łatwy dostęp do danych osobowych wszystkich ludzi mieszkających 
na ich terytorium. Ponadto władze chciały uzupełniać ewidencję o inne informacje, 
takie jak adres, wartość nieruchomości lub prawo do udziału w wyborach. Dane oso-
bowe w ścisłym rozumieniu (data i miejsce urodzenia, nazwisko rodziców, nazwisko 
(poprzedniego) małŜonka oraz dzieci) były zasadniczo związane z danymi zawartymi 
w księgach stanu cywilnego. Oczywiście trzeba było równieŜ spisywać osoby,  
w przypadku których nie istniały Ŝadne akty stanu cywilnego; albo z tego powodu, Ŝe 
urodziły się one przed wprowadzeniem tych ksiąg stanu cywilnego, albo przybyły  
z krajów, w których nie istniała rejestracja stanu cywilnego. 

W niniejszej prezentacji związek między rejestracją stanu cywilnego i ewidencją 
ludności zilustrowany zostanie na przykładzie trzech krajów: Belgii, Niemiec oraz 
Holandii. Wszystkie te trzy kraje mają system aktów stanu cywilnego. W Belgii  
i Holandii system ten został wprowadzony w czasie, kiedy kraje te stanowiły część 
cesarstwa francuskiego. W Niemczech4 francuski kodeks cywilny obowiązywał je-
dynie na części terytorium tego kraju. Na całym terytorium niemieckim system aktów 
stanu cywilnego wprowadzony został dopiero po utworzeniu cesarstwa niemieckiego 
w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Poza systemem rejestracji stanu cywilnego 
wszystkie te trzy kraje wprowadziły ewidencję ludności. 

 
1. Belgia 

Belgia była częścią Francji, kiedy francuski kodeks cywilny, w tym regulacje 
dotyczące ksiąg stanu cywilnego, wszedł w Ŝycie (1804). Pierwsze rejestry ludności 
zostały tu wprowadzone po pierwszym spisie ludności w dn. 15 października 1846 r.5 
Głównym celem było przede wszystkim zbieranie danych statystycznych dotyczących 
ludności. Stopniowo rejestry ludności wzbogacane były dodatkowymi danymi, np. 
koniecznymi dla celów podatkowych lub rejestracji prawa do udziału w wyborach.  
W roku 1968 zainicjowano utworzenie centralnego rejestru osób fizycznych (Rijksre-
gister van de natuurlijke personen), a w sposób ostateczny przepisy dotyczące tego 
rejestru zostały uregulowane w ustawie z 8 sierpnia 1983 r. (Wet tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen [dalej cyt.: Wet Rijksregister]), która weszła 
w Ŝycie 1 maja 1984 r. Dane scentralizowanego rejestru Rijksregister / Registre Na-
tional zasadniczo pochodzą z lokalnych rejestrów ludności, lokalnych rejestrów cu-

                                                 
4 W okresie 1807-1870 Niemcy nie istniały jako podmiot polityczny stanowiący państwo. 
5 Dekret królewski (Arrêté Royal) z dn. 30 czerwca 1846 r. 
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dzoziemców oraz rejestrów obywateli belgijskich zawartych w rejestrach belgijskich 
misji dyplomatycznych i konsularnych. KaŜda osoba zarejestrowana w centralnym re-
jestrze, natychmiast otrzymuje niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Numer ten za-
wiera informacje osobowe, składa się z daty urodzenia, kolejnego numeru uwzględ-
niającego płeć oraz numeru kontrolnego. Obok danych stanu cywilnego w ścisłym 
znaczeniu centralny rejestr zawiera dane dotyczące narodowości, stałego miejsca za-
mieszkania, zawodu, istnienia certyfikatu toŜsamości i podpisu (w odpowiednich 
przypadkach), jak równieŜ statusu imigracyjnego w przypadku cudzoziemców miesz-
kających w Belgii. Władze lokalne i dyplomatyczne lub konsularne odpowiadają za 
zgodność danych, które przekazują do centralnego rejestru, z aktami (actes) i doku-
mentami, które posiadają (art. 4 Wet Rijksregister). Jednak zakłada się, Ŝe dane za-
warte w rejestrze Rijksregister są prawidłowe, dopóki nie zostaną przedstawione do-
wody przeciwne. Dane z rejestru Rijksregister moŜna wykorzystywać do poprawienia 
rejestrów lokalnych, dyplomatycznych lub konsularnych. KaŜdy (organ władzy lub 
osoba fizyczna), kto stwierdzi rozbieŜność pomiędzy danymi zawartymi w wymienio-
nych rejestrach a rejestrem centralnym, musi to bezzwłocznie zgłosić6. 

 
2. Niemcy 

W Niemczech rejestracja stanu cywilnego została wprowadzona na podstawie 
ustawy Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstands und die Eheschlies-
sung (ustawa o poświadczeniu stanu cywilnego i zawarcia małŜeństwa) z 6 lutego 
1875 r., która została zastąpiona przez ustawę Personenstandsgesetz (ustawa o stanie 
cywilnym) z 8 sierpnia 1957 r. Dnia 1 stycznia 2009 r. ta ostatnia ustawa została 
zastąpiona przez ustawę Personenstandsgesetz (ustawa o stanie cywilnym) z 19 lu-
tego 2007 r. Obok Personenstandsgesetz Niemcy mają na poziomie federalnym usta-
wę Melderechtsrahmengesetz (ustawa o ogólnych ramach ewidencji ludności – dalej 
cyt.: MRRG) z 16 sierpnia 1980 r., ale za prowadzenie ewidencji ludności odpowia-
dają poszczególne państwa federalne (landy). Podstawowe dane zawarte w rejestrze 
Melderegister (ewidencja ludności) pochodzą z ksiąg stanu cywilnego, ale dodano 
kilka innych informacji, takich jak tytuły doktorskie, narodowość lub narodowości, 
wyznanie, adresy, dane dotyczące dowodów toŜsamości i paszportów. W Niemczech 
nieznany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny przyznany kaŜdej zarejestrowa-
nej osobie, podobny do numeru, który istnieje w Belgii i Holandii7. Jeśli organy pro-

                                                 
6 Jeśli chodzi o dokładną procedurę, zob. dekret królewski z dn. 19 marca 2008 r.; zob. 

równieŜ Okólnik (circulaire) III 11/3000/08 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Patrick 
Dewael. 

7 JednakŜe od 2009 r. wprowadzony został numer identyfikacyjny dla celów podatkowych 
(Steueridentifikationsnummer), który mógłby stanowić pierwszy krok w kierunku ogólnego 
numeru identyfikacyjnego dotyczącego toŜsamości.  
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wadzące rejestr Melderegister mają konkretne wskazania (konkrete Anhaltspunkte) 
dotyczące nieprawidłowości lub niekompletności ich ewidencji, muszą z własnej ini-
cjatywy rozpocząć badanie faktów. Mają one obowiązek administrować danymi za-
wartymi w ewidencji ludności w sposób jak najbardziej dokładny. 

 
3. Holandia 

W Holandii kompleksowa ewidencja ludności została wprowadzona w roku 1887. 
Pierwszym powiązaniem pomiędzy rejestracją stanu cywilnego i ewidencją lud-

ności był obowiązek kaŜdego urzędnika stanu cywilnego przekazania do ewidencji 
ludności wszystkich istotnych faktów w ciągu 24 godzin. Natychmiast po rejestracji 
urodzenia dziecka dokument persoonskaart (karta osoby) musiał być wydany przez 
urzędnika zajmującego się ewidencją ludności, i kartę tę naleŜało bezzwłocznie do-
starczyć urzędnikowi stanu cywilnego, który musiał sprawdzić zgodność jej treści  
z danymi zawartymi w akcie urodzenia. 

Pod koniec XX wieku ewidencja ludności została scyfryzowana. Cyfryzacja ta 
była przewidziana w ustawie Wet gemeentelijke basisadministratie (ustawa o podsta-
wowej administracji gminnej – dalej cyt.: GBA) z 9 czerwca 1994 r. W dzisiejszych 
czasach nie sporządza się juŜ kart osoby, ale cyfrowy wykaz danych osoby (persoon-
slijst). Dane zawarte w tym wykazie pochodzą zasadniczo z akt stanu cywilnego; ale 
dodatkowo wykaz zawiera takŜe inne dane, takie jak niepowtarzalny numer burger-
servicenummer (niezmienny numer identyfikacyjny dotyczący toŜsamości), narodo-
wość lub narodowości, adresy, pod którymi dana osoba mieszka, lub odpowiednio 
mieszkała, oraz dane dotyczące dokumentów podróŜnych8. 

Ewidencja ludności w Holandii nie jest scentralizowana. Dane są przechowywane 
w gminie, będącej miejscem zamieszkania danej osoby. Jeśli ta osoba przeprowadzi 
się do innej gminy w Holandii, wykaz danych osoby zostaje równieŜ przekazany do 
nowego miejsca zamieszkania. Kiedy jakaś osoba wyemigruje do innego kraju, wykaz 
jej danych pozostaje w ostatnim miejscu zamieszkania w Holandii. Z tego powodu, Ŝe 
dane zawarte w wykazie danych osoby powinny być jak najbardziej wiarygodne,  
art. 36 GBA podaje szczegółowe instrukcje na temat rodzaju dokumentów, z których 
mogą pochodzić dane zawarte w wykazie danych osoby. W zasadzie informacje te 
powinny pochodzić z 1) holenderskiego aktu stanu cywilnego, lub 2) postanowienia 
czy wyroku holenderskiego sądu. Jeśli te źródła nie są dostępne, dane moŜna zaczerp-
nąć z innych źródeł w następującym porządku waŜności: 

– zagraniczny odpis aktu (sporządzony w celu potwierdzenia przedstawionego 
faktu) lub postanowienie sądowe; 

                                                 
8 W odróŜnieniu od przeszłości wyznanie nie jest rejestrowane, jak to było w przypadku 

karty persoonkart. 
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– dokument zwany akte van bekendheid (poświadczenie znajomości osoby wysta-
wione przez sąd rejonowy w miejscu urodzenia lub miejscu zamieszkania danej oso-
by na podstawie oświadczenia złoŜonego przez czterech pełnoletnich świadków) lub 
teŜ oświadczenie złoŜone pod przysięgą (art. 45, księga 1, holenderskiego kodeksu 
cywilnego); 

– dokument zwany beëdigde verklaring (oświadczenie złoŜone pod przysięgą), 
sporządzony i podpisany w obecności uprawnionego urzędnika gminnego. 

W wykazie danych osoby wskazano, które źródła stanowiły podstawę danych 
osobowych. 

III. Zwi ązek między danymi  
pochodzącymi z rejestracji stanu cywilnego  

i danymi z ewidencji ludności 

Oczywiste jest, Ŝe idealna sytuacja byłaby wtedy, gdyby wszystkie dane z ewi-
dencji ludności będące danymi stanu cywilnego w ścisłym znaczeniu, opierały się na 
krajowych aktach stanu cywilnego. W takim przypadku mamy doskonały związek 
pomiędzy tymi dwoma systemami rejestracji. Wiarygodność danych stanu cywilnego 
jest optymalna, a ewidencja ludności dodaje dodatkowe informacje do tych danych. 
Jeśli rejestracja pewnego faktu opiera się na wyroku sądu lub innym postanowieniu 
sądowym, które określają lub zmieniają stan cywilny osoby, istnieje podobny stopień 
pewności. Z powodu stale zwiększającej się mobilności ludzi, często brakuje tego 
stopnia pewności. JeŜeli imigrant osiedlający się na stałe w danym kraju, pochodzi  
z jakiegoś kraju, który w praktyce posiada podobny system rejestracji stanu cywil-
nego, to zapewniony będzie poziom bardzo bliski krajowym przypadkom, gdy imi-
grant będzie zobowiązany do przedstawienia odpisów aktów z odpowiednich ksiąg 
stanu cywilnego. We wszystkich innych przypadkach trzeba zaakceptować, Ŝe dane  
w ewidencji ludności mają niŜszy poziom wiarygodności.  

Fakt ten moŜe mieć równieŜ konsekwencje dla ksiąg stanu cywilnego. JeŜeli oso-
ba zarejestrowana w ewidencji ludności musi być wymieniona w akcie stanu cywilne-
go, istnieje wielka pokusa, aby wykorzystać dane zawarte w ewidencji ludności w no-
wym akcie stanu cywilnego. Ale jest to oczywiste, Ŝe wykorzystanie tych mniej wia-
rygodnych danych, nieopartych na starszych aktach stanu cywilnego, sprawia, iŜ treść 
nowych aktów równieŜ jest częściowo mniej wiarygodna. Jest to trudny dylemat. 

Jeśli jednak chodzi o akty urodzenia i zgonu, w niektórych przypadkach będzie 
konieczne wykorzystanie danych juŜ zarejestrowanych w ewidencji ludności, jako 
podstawy odpowiednich aktów bez dalszego sprawdzania ich wiarygodności. 

W szczególności akty urodzenia muszą być sporządzane bezzwłocznie po uro-
dzeniu się dziecka, nawet jeśli dane osobowe rodziców zarejestrowane w ewidencji 
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ludności są mniej wiarygodne. Akt urodzenia dokumentuje istnienie nowej osoby,  
i jest to waŜny krok, aby dać dziecku dostęp do praw. Nigdy nie będzie się odkładać 
na później sporządzenia aktu urodzenia z powodu mniej wiarygodnych danych rodzi-
ca. Nie do zaakceptowania byłoby to, gdyby na przykład sporządzenie aktu urodzenia 
dziecka było uzaleŜnione od przedstawienia odpisu aktu urodzenia rodzica. 

W przypadku wpisywania danych osobowych do aktu zgonu, równieŜ konieczne 
jest to, aby zarejestrować zgon moŜliwie najszybciej. Zgon danej osoby musi zostać 
zarejestrowany, nawet jeśli wiarygodność danych osobowych zmarłego jest mała. 
Oczywiście akt zgonu, jako taki, nie wskazuje tej niskiej wiarygodności, ale w połą-
czeniu z ewidencją ludności (mały) stopień wiarygodności moŜna łatwo zmienić,  
w szczególności jeśli ewidencja ludności wskazuje dokumenty lub oświadczenia, na 
których oparte są zarejestrowane dane.  

W rzeczywistości jedynie przy okazji przygotowywania ślubu urzędnik stanu cy-
wilnego mógłby być bardziej rygorystyczny i wymagać przedłoŜenia odpisu aktu 
urodzenia, jeśli taki dokument nie był składany przy jakiejś wcześniejszej okazji. 
Przygotowywanie dokumentów małŜeńskich jest dobrym momentem, aby zdopingo-
wać przyszłych małŜonków do uzyskania bardziej wiarygodnych danych dotyczących 
ich toŜsamości9. Ale takie Ŝądanie nie moŜe być zbyt rygorystyczne. Musi istnieć 
powaŜna szansa, Ŝe zainteresowana osoba jest w stanie uzyskać bardziej wiarygodne 
dokumenty dotyczące jej toŜsamości w rozsądnym czasie oraz za rozsądną opłatą. 
Odmowa udzielenia ślubu ludziom z tego powodu, Ŝe nie moŜna uzyskać przekonują-
cych dokumentów zawierających ich dane osobowe w ciągu paru miesięcy, byłaby 
problematyczna w świetle art. 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jeśli za-
interesowane osoby są juŜ zarejestrowane w ewidencji ludności. 

W tym kontekście właściwe jest wskazanie, co nadal uwaŜano by za dokonane  
„w rozsądnym czasie” oraz czym nadal jest „rozsądna opłata”. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe 
ewidencja ludności juŜ zawiera dane osobowe zainteresowanych osób, chciałbym 
zasugerować, iŜ byłoby to nierozsądne, gdyby uzyskanie ewentualnie bardziej wiary-
godnych dokumentów zawierających dane osobowe przyszłego małŜonka trwało dłu-
Ŝej niŜ dwa miesiące. Ponadto podjęcie działania nie powinno być pozostawione cał-
kowicie w gestii przyszłego małŜonka. Wziąwszy pod uwagę publiczny interes zwią-
zany z dokładnością rejestracji osób, przyszłemu małŜonkowi powinno udzielić się 
kaŜdej moŜliwej pomocy, aby zwiększyć szansę na uzyskanie Ŝądanych informacji. 

Bycie raczej pobłaŜliwym w odniesieniu do dokumentów wymaganych w celu 
zawarcia związku małŜeńskiego oczywiście powoduje, Ŝe niektóre szczegóły doty-
czące danych osobowych małŜonka mogą być mniej wiarygodne. Ale w połączeniu  
                                                 

9 Innym momentem, który moŜna wykorzystać w celu uzyskania bardziej wiarygodnych 
dokumentów dotyczących stanu cywilnego osoby, jest złoŜenie podania o naturalizację przez 
daną osobę. 
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z ewidencją ludności fakt ten moŜna szybko wykryć, jeśli ewidencja ludności zawiera 
informacje o źródłach wykorzystanych w przypadku zarejestrowanych danych. Oczy-
wiście ta mniejsza wiarygodność moŜe później mieć konsekwencje równieŜ dla wia-
rygodności danych zawartych w akcie urodzenia dzieci zrodzonych z takiego małŜeń-
stwa. MoŜna ubolewać nad tym, ale trzeba to zaakceptować. Jak juŜ wcześniej wspo-
mniano, bezzwłoczna rejestracja narodzin dziecka jest sprawą najwyŜszej wagi. Na-
zwiska (prawnych) rodziców muszą być wymienione w akcie urodzenia moŜliwie 
najdokładniej, ale w pewnych okolicznościach trzeba zaakceptować – w najlepszym 
interesie dziecka – Ŝe pozostają jakieś wątpliwości w odniesieniu do niektórych 
szczegółów danych osobowych. Nie ma sposobu, aby tego uniknąć. Ponadto naleŜy 
zdawać sobie sprawę, Ŝe zwiększenie wiarygodności danych osobowych poprzez 
zaostrzenie przepisów dotyczących dokumentów składanych w celu zawarcia związku 
małŜeńskiego, moŜe mieć wyłącznie konsekwencje w odniesieniu do aktów urodzenia 
dzieci urodzonych w małŜeństwie. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe coraz większy procent 
dzieci rodzi się poza małŜeństwem10, takie podejście jest coraz bardziej nieefektywne. 

W tym kontekście naleŜy wspomnieć, Ŝe w trzech krajach badanych dla celów ni-
niejszej prezentacji, jedynie ślub cywilny powoduje konsekwencje w ramach prawa 
prywatnego. Ślub wyznaniowy nie ma takich konsekwencji. Aby „zmusić” osoby, 
które pragną się pobrać, by zawarły ślub cywilny, wszystkie trzy kraje pierwotnie 
przewidywały, Ŝe zawarcie ślubu wyznaniowego przed ślubem cywilnym stanowiło 
przestępstwo kryminalne. W Belgii i Holandii nadal tak jest. W Niemczech ten prze-
pis prawa karnego został zniesiony bardzo niedawno, 1 stycznia 2009 r. Jeśli władze 
niemieckie byłyby nadzwyczaj rygorystyczne w Ŝądaniu pewnych dokumentów, za-
nim moŜna zawrzeć ślub cywilny, chociaŜ pewne dane są juŜ wymienione w ewiden-
cji ludności, istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe zainteresowane osoby decydowa-
łyby się na zawarcie jedynie ślubu wyznaniowego. W konsekwencji ich dzieci –  
z punktu widzenia świeckiego prawa rodzinnego – urodziłyby się poza małŜeństwem. 
Ponadto małŜonkowie, którzy zawarli jedynie ślub wyznaniowy, nie mają przywile-
jów, które prawo przewiduje w stosunku do małŜonków pozostających w cywilnym 
związku małŜeńskim. W ich przypadku nie obowiązują prawa i obowiązki małŜonków 
przewidziane w świeckim prawie rodzinnym. To powoduje niepewność prawną, jeśli 
chodzi o sytuację zainteresowanych osób. Dlatego teŜ podejmowanie działań zmie-
rzających do osiągnięcia większej pewności odnośnie do danych stanu cywilnego, 
powodowałoby inne niepewności. To nie byłaby poŜądana sytuacja. 

W trzech wcześniej wspomnianych krajach, formalne powiązania pomiędzy da-
nymi zawartymi w ewidencji ludności i danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego 
trochę się róŜnią. W Belgii przyjmuje się załoŜenie, Ŝe dane w centralnym rejestrze są 

                                                 
10 W Holandii prawie 40% dzieci rodzi się poza związkiem małŜeńskim. 
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prawidłowe do czasu przedstawienia dowodu przeciwnego. W Niemczech dane oso-
bowe w rejestrze Melderegister odnoszące się do imigrantów zasadniczo opierają się 
na danych wpisanych do ich paszportów krajowych, a nie do zagranicznych aktów 
stanu cywilnego. I te dane z rejestru Melderegister wykorzystuje się do sporządzenia 
aktów stanu cywilnego, w których ci imigranci muszą być wymienieni. Jeśli chodzi  
o Holandię, wcześniej juŜ opisano raczej szczegółowe przepisy dotyczące rejestracji 
danych w ewidencji ludności. 

W tych wszystkich trzech krajach wśród urzędników prowadzących oba rodzaje 
rejestrów istnieje ogromna świadomość, Ŝe rejestrowane dane powinny być moŜliwie 
najbardziej dokładne. Jest to bardzo istotny punkt. Jeśli zostają wykryte jakieś róŜnice 
w danych pewnej osoby, naleŜy to bezzwłocznie zgłosić, aby umoŜliwi ć odpowie-
dzialnym organom zbadanie tej sprawy. Ponadto taka rozbieŜność musi być wskazana 
przynajmniej w ewidencji ludności. Charakter aktów stanu cywilnego w zasadzie nie 
pozwala na wyraŜanie wahań odnośnie do wiarygodności danych wskazanych w tych 
aktach. Wspólnie oba rodzaje rejestrów dają raczej dobry obraz danych stanu cywil-
nego osoby, w tym pewne pojęcie dotyczące stopnia ich wiarygodności. Jest rzeczą 
poŜądaną, aby zawsze moŜna było zmienić stopień wiarygodności danych, nawet po 
wielu latach. Podstawową cechą systemu aktów stanu cywilnego jest to, iŜ te akty 
będą przechowywane przez kompetentne organy na zawsze, najlepiej in saecula sae-
culorum. Tak samo powinno być przynajmniej z tymi danymi zawartymi w ewidencji 
ludności, które są istotne dla dokumentów stanu cywilnego, w tym wskazanie źródeł 
wykorzystanych w celu rejestracji danego faktu. 

Wniosek 

System ksiąg stanu cywilnego i ewidencji ludności wspólnie stanowią optymalne 
źródła wysoce wiarygodnych dokumentów dotyczących toŜsamości osób. Przepisy 
regulujące oba rodzaje rejestrów moŜna by opisać jako podstawowe „prawo toŜsamo-
ści” 11. W trzech krajach badanych dla celów niniejszej prezentacji związek, jaki ist-
nieje pomiędzy tymi dwoma rodzajami rejestrów, moŜna porównać do bliźniaków 
syjamskich. Dlatego naleŜy zauwaŜyć, Ŝe z pewnością nie moŜna ich określi ć jako 
walczących ze sobą niezaleŜnych braci. Bliźniaki syjamskie częściowo mają swoje 
własne Ŝycie i własną toŜsamość, ale wspólne organy. Zrozumiałe jest zatem, Ŝe jeden 

                                                 
11 Termin ten został wymyślony przez moją 15-letnią córkę, Zofię, kiedy próbowałem jej 

wyjaśnić, jaki temat przygotowuję. Inne części „prawa toŜsamości” moŜna znaleźć w prawie 
imigracyjnym (w szczególności w prawie dotyczącym uchodźców), prawie dotyczącym naro-
dowości (wymagania dotyczące toŜsamości dla celów naturalizacji), prawie karnym (np. ukry-
wanie prawdziwego stanu cywilnego). 
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bardzo „powaŜny brat” czasami martwi się, co je i pije drugi brat, bardziej „nasta-
wiony na świat”. Jedzenie, które spoŜywa drugi brat, moŜe takŜe wpływać na orga-
nizm i zdrowie pierwszego brata. 

JednakŜe nie naleŜy rozdzielać obu bliźniaków syjamskich. Taka próba byłaby 
ryzykowna dla nich obu. Po rozdzieleniu być moŜe byliby w stanie przeŜyć samo-
dzielnie, ale obaj byliby powaŜnie upośledzeni. Byliby w stanie zrekompensować 
swoje upośledzenia wyłącznie w przypadku, jeśli zdecydowaliby się stale chodzić za 
rękę i troszczyć się o siebie nawzajem, tak jakby nadal byli bliźniakami syjamskimi. 
Dlatego chciałbym zakończyć stwierdzeniem, Ŝe nigdy nie powinniśmy starać się 
przeprowadzić operacji rozdzielenia tych bliźniaków. 



L I T E R A T U R A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym dziale chcemy zamieszczać wykaz artykułów naukowych, popularnonau-

kowych, jak i pozycji ksiąŜkowych, które ukazały się na polskim rynku wydawni-
czym, z zakresu tematyki objętej tematyką naszego czasopisma. 

Począwszy od następnego numeru „Metryki” bedziemy zamieszczać wykaz bi-
bliograficzny publikowanych w Polsce artykułów i materiałów dotyczących prawa 
osobowego i rejestracji stanu cywilnego. 

Dziś chcemy jedynie przedstawić te publikacje ksiąŜkowe, które ukazały się  
w ramach biblioteczki Kierownika USC, oraz zostały wydane w ramach współpracy 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Stowarzyszenia Urzędników 
Stanu Cywilnego RP.  
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