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Od redaktora

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników drugi numer „Metryki” za 2014 r. Jak Państwo z uwagą obserwują w ostatnich miesiącach wiele
się dzieje w zakresie rejestracji stanu cywilnego, jeżeli chodzi o przygotowanie
nowej ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz wdrożenie nowego systemu
rejestrów państwowych, którego celem jest zapewnienie wszystkim kierownikom
USC w Polsce możliwości prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w postaci
elektronicznej.
Prezydent RP w dniu 5 grudnia 2014 r. podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, która została opublikowana
w Dz.U. z 2014 r. pod pozycją 1741; ma ona zastąpić dotychczasową ustawę
z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jedn.: Dz.U.
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.). Wejście w życie przepisów nowej ustawy
przewidziano na 1 stycznia 2015 r. Data wejścia w życie nowej ustawy, określona
w art. 149, nie jest jednak pewna, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
poinformowało o planach jej nowelizacji w dwóch komunikatach: pierwszym
z dnia 4 grudnia br. i drugim z dnia 9 grudnia br. W obu komunikatach MSW
informuje o przesunięciu daty wejścia w życie ustawy o dwa miesiące, tak aby
obowiązywała ona od dnia 1 marca 2015 r., (zob. https://www.msw.gov.pl/
pl/aktualnosci/12687,Zmiany-w-ustawie-Prawo-o-aktach-stanu-cywilnego-od1-marca-2015-r.html). Jak czytamy w ww. komunikacie z dnia 4 grudnia br.
„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zweryfikowało stan Systemu Rejestrów
Państwowych. Uwzględniając fakt, że jego wdrożenie obarczone jest dużym ryzykiem MSW przeprowadziło zgodnie z harmonogramem wieloetapowe testy.
[...] W związku z faktem, że wyniki przeprowadzonych wcześniej testów nie
były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu
o dwa miesiące terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych.
Stosowne prace legislacyjne polegające na zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności są przygotowywane w MSW”.
W komunikacie z dnia 9 grudnia br. dowiadujemy się, że Rada Ministrów
przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy
o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiany
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te polegać mają na przesunięciu o dwa miesiące terminu wejścia w życie trzech
ustaw wprowadzających System Rejestrów Państwowych. Oznacza to, że ustawy
wejdą w życie 1 marca 2015 r. Ponadto ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy (zob. art. 145 P.a.s.c. z 2014 r.).
W związku z tym urzędy stanu cywilnego przez 6 miesięcy, licząc od daty
1 marca 2015 r., będą mogły pracować na tych samych zasadach co do tej pory.
Bowiem mimo wdrożenia nowego systemu ustawa zapewnia równoległe funkcjonowanie dotychczasowych aplikacji. MSW w sposób jednoznaczny informuje,
że w związku z podjętymi decyzjami po 1 stycznia 2015 r. obywatele zostaną
obsłużeni na dotychczasowych zasadach.
Mając na uwadze opracowane przez MSW zmiany prawne zwróciliśmy
się z kolejną prośbą o aktywny udział Ministerstwa w przygotowaniu materiału dotyczącego proponowanych zmian na łamach naszego periodyku. Cieszy
nas współpraca z Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, której efektem jest zamieszczenie kolejnego listu Pani Karoliny
Grendy – Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do czytelników
czasopisma „Metryka” i uwag Ministerstwa dotyczących zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Cieszymy się także z nawiązanej współpracy z Panem
Prof. dr hab. Jackiem Gołaczyńskim, Kierownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Przygotowując się do pierwszego jubileuszu 5-lecia powstania naszego czasopisma w 2015 r. prezentujemy poniżej nowy awers medalu autorstwa artysty rzeźbiarza Jaromira Stasza. Decyzją Zespołu Redakcyjnego i uchwałą Rady
Naukowej medal ten zostanie umieszczony na okładce „Metryki” od numeru
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pierwszego za 2015 r. Jak mogą Państwo zauważyć, szata graficzna awersu nie
odbiega znacząco od obecnego wzoru medalu, natomiast zmianie ulegnie zawołanie umieszczone w otoku i brzmi ono: stientia nobilitat (łac. wiedza uszlachetnia, nobilituje). Naszym zdaniem zawołanie takie w trafny sposób odnosi się do
naukowego charakteru czasopisma, które zostało docenione przez środowisko
naukowe oraz praktyków. Medalem tym chcemy w przyszłości uhonorować osoby, które swoją pracą wniosły znaczący wkład w rozwój i upowszechnianie nauki
prawa z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
***

Szanowni Państwo Czytelnicy i Przyjaciele „Metryki”, zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia. Niech te święta i Nowy Rok będą wypełnione radością,
szczęściem i wieloma sukcesami. Korzystając z tej okazji chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście z nami. To Wasza obecność sprawia, że nasza praca
to duża przyjemność a nasze czasopismo może się rozwijać. Mam nadzieję na
dalszą, owocną współpracę w przyszłym roku, jak i w następnych latach – niech
nigdy nie zabraknie zadowolenia ze współpracy z naszym czasopismem a w Nowym Roku – energii i zapału do przyszłych działań.
Piotr Kasprzyk

A RT Y KU ŁY I ST UD I A

Michał Wojewoda

Kilka uwag o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie
Prawo o aktach stanu cywilnego

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego1, której
wejście w życie przewidziano na 1 stycznia 2015 r.2, ma zastąpić dotychczasową
ustawę pochodzącą z 1986 r.3, która obowiązywała w Polsce przez niespełna
30 lat4. Wśród wielu nowych rozwiązań5, ustawa z 2014 r. wprowadza do pra*

Dr Michał Wojewoda – Uniwersytet Łódzki
Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 5 grudnia 2014 r. i została ona opublikowana w Dz.U.
z 2014 r. pod pozycją 1741. [dalej cyt:. P.a.s.c. z 2014 r.]
2 Data wejścia w życie ustawy, określona na dzień 1 stycznia 2015 r. (art. 149) nie jest jednak ostatecznie przesądzona. Tuż bowiem po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o planach jej nowelizacji w celu przesunięcia
daty wejścia w życie ustawy o dwa miesiące, tak aby obowiązywała ona od dnia 1.3.2015 r., zob.
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12687,Zmiany-w-ustawie-Prawo-o-aktach-stanucywilnego-od-1-marca-2015-r.html (ostatni dostęp 10.12.2014 r.). Niezależnie od tego należy
pamiętać, że zgodnie z art. 145 P.a.s.c. z 2014 r., w okresie pierwszych sześciu miesięcy od wejścia
ustawy w życie, dokonywanie większości czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego może się
odbywać nadal na podstawie przepisów dotychczasowych.
3 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz.U.
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt. P.a.s.c. z 1986 r.]
4 Ustawa weszła w życie dnia 1 marca 1987 r. (zob. art. 91 P.a.s.c. z 1986 r.).
5 Głównym motywem uchwalenia nowej ustawy wydaje się zamiar zastąpienia tradycyjnych
(papierowych) ksiąg – nowoczesnym, informatycznym rejestrem stanu cywilnego. W wielu punktach ustawa budzi jednak poważne zastrzeżenia, które były zgłaszane jeszcze przed jej uchwaleniem, zob. M. Wojewoda, Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – krytyczne spojrzenie
cywilisty, Technika i USC 2014, nr 3, s. 4–12 oraz powołana tam literatura. Niestety, w pospiesznie
prowadzonych pracach legislacyjnych nie zostały należycie uwzględnione głosy komentatorów.
Warto też odnotować, że o opinię na temat projektu nie była pytana Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości.
1
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wa polskiego definicję legalną „stanu cywilnego”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 P.a.s.c.
z 2014 r. „stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy
indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności
prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu
cywilnego”.
Pojęcie stanu cywilnego nie było definiowane w żadnym z dotychczas obowiązujących w Polsce aktów prawnych, regulujących problematykę rejestracji
stanu cywilnego. Nie czynił tego ani dekret z 25 września 1945 r.6, ani dekret
z 8 czerwca 1955 r.7, ani też powołana wyżej ustawa P.a.s.c. z 29 września 1986 r.
W literaturze można zaś było znaleźć pogląd, że ustalenie definicji stanu cywilnego słusznie zostało pozostawione nauce prawa8. Obecnie jednak, po raz pierwszy, polski ustawodawca zdecydował się nadać analizowanemu pojęciu określone
znaczenie normatywne. Już choćby z tego względu, nowej definicji legalnej stanu
cywilnego warto poświęcić kilka słów komentarza.
W ramach niniejszej wypowiedzi, w pierwszej kolejności zostaną przedstawione dotychczasowe poglądy doktryny i orzecznictwa odnoszące się do pojęcia
stanu cywilnego. Pozwoli to następnie ustalić, którą z koncepcji prezentowanych
w piśmiennictwie zaakceptował ustawodawca w ustawie P.a.s.c. z 2014 r. Analizie
definicji legalnej stanu cywilnego towarzyszyć będzie próba zidentyfikowania
poszczególnych elementów składających się na dyskutowane pojęcie. Natomiast
w końcowej części artykułu znajdzie się wzmianka na temat zasad niepodzielności oraz stabilizacji stanu cywilnego.
I. Różne ujęcia stanu cywilnego w okresie przed uchwaleniem ustawy P.a.s.c.
z 28 listopada 2014 r.
1. Stan cywilny w przepisach prawa obowiązującego

Pojęcie „stanu cywilnego”, choć nieposiadające dotąd definicji legalnej, od
bardzo dawna funkcjonuje w polskim języku prawnym i prawniczym. Spotykamy
się z nim także w mowie potocznej. Gdy chodzi o przepisy prawa, określenie
„stan cywilny” pojawiło się przede wszystkim w tytule oraz w treści kolejnych
powojennych aktów prawnych regulujących problematykę rejestracji stanu cywilnego w Polsce, to jest w dekretach z 1945 r. oraz z 1955 r., a następnie w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r. Pewne wskazówki co do znaczenia
analizowanego zwrotu zawierał art. 3 P.a.s.c. z 1986 r., w którym ustawodawca
6
7
8

s. 22.

Dz.U. Nr 48, poz. 272 ze zm.
Dz.U. Nr 25, poz. 151 ze zm.
K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 1991,
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wyraził ważną regułę, zgodnie z którą „stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego”. Powołany przepis nie
przesądzał jednak, które spośród licznych danych ujawnianych w aktach urodzenia, małżeństwa i zgonu, należy zaliczyć do zbiorczej kategorii stanu cywilnego.
Trzeba nadto odnotować, że w wybranych regulacjach normatywnych
(głównie z zakresu prawa administracyjnego), a nawet w świetle niektórych
przepisów ustawy P.a.s.c. z 1986 r., przez stan cywilny rozumiano po prostu
pozostawanie lub nie w związku małżeńskim. Z takim właśnie uproszczonym
ujęciem stanu cywilnego mamy przykładowo do czynienia w art. 11 ust. 1 pkt 6
oraz w art. 15 ust. 1a pkt 6 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych9, czy też w art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 67 ust. 1 pkt 1
P.a.s.c. z 1986 r. Stan cywilny człowieka w tym znaczeniu określają takie pojęcia, jak: żonaty/zamężna, kawaler/panna, wdowiec/wdowa, czy rozwiedziony/
rozwiedziona. W ramach tego znaczenia, osobie pozostającej w związku małżeńskim przeciwstawia się osobę stanu wolnego10, choć nie zawsze jest to ujęcie
wystarczająco ścisłe, gdyż z analizowanego punktu widzenia istotne może być
także pozostawanie małżonków w separacji11.
Uproszczone rozumienie stanu cywilnego, choć przydatne w niektórych
przypadkach, z pewnością nie obejmuje pełnej charakterystyki stanu cywilnego
jako kategorii normatywnej i dlatego nie może być uznane za ujęcie podstawowe.
W piśmiennictwie prawniczym zazwyczaj tylko się je sygnalizuje, zaznaczając
jednocześnie, że stan cywilny stanowi w rzeczywistości kategorię znacznie szerszą, obejmującą więcej elementów niż tylko sytuację danej osoby w odniesieniu
do małżeństwa. Już w tym miejscu wypada jednak zaznaczyć, że w nowej ustawie
P.a.s.c. z 2014 r. ustawodawca nie zrezygnował całkowicie z tego rozumienia stanu
cywilnego, natomiast – jak będzie o tym jeszcze mowa – doszło tu do pewnego
uporządkowania kwestii terminologicznych.
2. Poglądy nauki i orzecznictwa

Gdy chodzi o głosy polskiej doktryny, to znamienne jest, że na temat pojęcia
stanu cywilnego wypowiadali się w literaturze przedmiotu zarówno przedstawiciele nauki prawa cywilnego, administratywiści, jak i specjaliści z zakresu innych
dziedzin prawa12. Wynika to z dużego znaczenia aktów stanu cywilnego, które
9

Tekst jedn:. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.
Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa
2001, s. 178.
11 Por. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 177.
12 Zamiast wielu zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 176 i n., Z. Duniewska, M. Lewicki, w: Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady (pod red.
10
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pełnią ważną rolę we wszystkich właściwie sferach obrotu prawnego. Zgodnie bowiem z utrwaloną w prawie polskim zasadą normatywną, o której będzie jeszcze
mowa w dalszej części rozważań, akty stanu cywilnego są wyłącznym dowodem
zdarzeń w nich stwierdzonych13.
Należy mieć świadomość, że urodzenie, zgon, czy zawarcie małżeństwa
– rejestrowane każdorazowo w księgach stanu cywilnego (według nowej ustawy: w rejestrze stanu cywilnego14) – są okolicznościami, które wywołują skutki
prawne w bardzo różnych typach stosunków prawnych i podlegają wykazaniu
w rozmaitych procedurach. Chodzi nie tylko o relacje z zakresu prawa cywilnego (zwłaszcza rodzinnego), ale też – przykładowo – prawa administracyjnego,
karnego, czy prawa ubezpieczeń społecznych.
Poszukując doktrynalnej definicji stanu cywilnego na gruncie stanu prawnego poprzedzającego uchwalenie ustawy P.a.s.c. z 2014 r., należy zauważyć, że poglądy nauki polskiej (podobnie jak judykatury) nigdy nie były w tym zakresie
jednolite. Wprawdzie powszechnie przyjmowano, że stan cywilny jest elementem
stanu prawnego człowieka, czyli jego sytuacji w społeczeństwie wynikającej z regulacji prawa pozytywnego, ale liczne kwestie szczegółowe były już postrzegane
odmiennie.
Uznaje się zwykle, że na stan prawny osoby fizycznej składają się, łącznie:
1) pozycja jednostki w świetle prawa publicznego – jest to tzw. stan polityczny, związany przede wszystkim z pojęciem obywatelstwa, oraz
2) pozycja w ramach prawa prywatnego, a tu z kolei wyróżnia się tzw. stan
rodzinny i stan osobisty15.
W kontekście przywołanej klasyfikacji, część autorów (m.in. J. Ignatowicz
oraz T. Smyczyński) przyjmowała wąskie ujęcie stanu cywilnego. Kategoria
ta miałaby obejmować wyłącznie sytuację jednostki w rodzinie, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, że chodzi o relacje pomiędzy małżonkami oraz – niezależnie
od istnienia małżeństwa – o więzy prawne między rodzicami a dziećmi (z wyłączeniem natomiast dalszego pokrewieństwa)16. Chodzi zatem o ściśle rozumiany
stan rodzinny (tzw. status familiae). Pogląd ten pośrednio poparł Sąd Najwyższy
Z. Duniewskiej, B. Jaworskiej-Dębskiej, M. Stahl), Warszawa 2014, s. 148 i n., oraz J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 17–18 i powołana tam literatura.
13 Zob. art. 25 dekretu z 1955 r., art. 4 P.a.s.c. z 1986 r. oraz art. 3 P.a.s.c. z 2014 r.
14 Zob. art. 2 ust. 2 oraz art. 5 P.a.s.c. z 2014 r.
15 Zamiast wielu, zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 176–177;
I. Dybus-Grosicka, Pojęcie stanu cywilnego, w: Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego. Red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 109.
16 Zob. J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Ignatowicz, Warszawa
1975, s. 383–384; T. Smyczyński, w: System Prawa Prywatnego, t. 11 (Prawo rodzinne i opiekuńcze), rozdz. I, § 2, s. 13; podobnie A. Wilk, Akt urodzenia, Warszawa 2014, s. 48.
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w orzeczeniu z 18 stycznia 2006 r., wskazując, że „stan cywilny określa się jako
sytuację prawną człowieka ze względu na jego przynależność do rodziny, rozumiejąc przez to pojęcie zarówno więzy wynikające z pokrewieństwa, jak i więzy
łączące małżonków”17. W tym ujęciu stan cywilny jawi się jako dobro dotyczące
zawsze więcej niż jednej osoby (tj. dziecka i rodzica, ewentualnie obojga małżonków) i to odróżnia go od stanu osobistego, który jest dobrem tylko jednej
osoby18.
Zgodnie natomiast ze stanowiskiem zwolenników ujęcia szerszego (m.in. J. Litwin, A. Wolter), oprócz powołanej wyżej pozycji jednostki w tzw. małej rodzinie,
stan cywilny obejmuje także zespół dalszych cech opisujących sytuację osobistą
człowieka, takich jak płeć, wiek oraz imię i nazwisko. Dodatkowo uwzględniany
jest tu zatem stan osobisty jednostki19. Wydaje się, że ten z kolei pogląd znalazł
akceptację Sądu Najwyższego przykładowo w wyroku z 6 grudnia 2013 r.20
Przedstawiciele drugiej z zaprezentowanych koncepcji podnosili między
innymi, że pozwala ona uniknąć dwoistego traktowania nazwiska osoby fizycznej, które w niektórych przypadkach jest związane z pozycją jednostki w rodzinie (przykładem może być uzyskanie nazwiska ojca i/lub matki albo przyjęcie
nazwiska małżonka), ale w innych odrywa się od statusu rodzinnego (np. gdy
nazwisko zostaje zmienione administracyjnie)21. W odpowiedzi na te uwagi,
T. Smyczyński – zwolennik wąskiego rozumienia stanu cywilnego – argumentuje
jednak, że współczesne prawo rodzinne ewoluuje w kierunku indywidualizacji
nazwiska członków rodziny i osłabienia roli wspólnego nazwiska. Dotyczy to
zarówno małżonków, którzy w razie niezłożenia innego oświadczenia pozostają po zawarciu małżeństwa przy swoich dotychczasowych nazwiskach (art. 25
§ 3 K.r.o.), jak i dzieci – tak małżeńskich, jak pozamałżeńskich – których nazwisko coraz częściej okazuje się zbieżne z nazwiskiem tylko jednego z rodziców
(zob. art. 88 § 1 zd. 2 i 3 oraz art. 89 K.r.o.)22. W konsekwencji powołany autor skłony jest uznać nazwisko jedynie za pewien refleks (konsekwencję) stanu

17

Zob. uzasadnienie postanowienia SN z 18.1.2006 r., V CSK 108/05, Lex nr 490441.
Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 178.
19 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 16; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963, s. 147.
20 W uzasadnieniu powołanego wyroku (sygn. akt I CSK 146/13, Lex nr 1415181), Sąd Najwyższy najpierw uznał płeć za element stanu cywilnego, po czym w ramach rozważań na temat
różnych zdarzeń kształtujących stan cywilny odwołał się do przykładów dotyczących zmiany
imienia lub nazwiska. Wszystkie wskazane elementy są zaliczane do kategorii stanu cywilnego
tylko w ramach szerokiego ujęcia.
21 Zob. A. Wolter, Prawo cywilne..., s. 147, przyp. 49.
22 T. Smyczyński, w: System Prawa Prywatnego, t. 11, s. 13.
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cywilnego, zauważając że obecnie nie należy ono do zespołu cech koniecznych,
charakteryzujących stan cywilny człowieka23.
Pozostając jeszcze przy szerokim ujęciu stanu cywilnego należy dodać,
że część autorów przyjmujących to stanowisko (S. Grzybowski, Z. Radwański)
mocno eksponowała dodatkowy warunek o charakterze formalnym – włączany
do definicji stanu cywilnego – zgodnie z którym stan cywilny obejmuje tylko
takie elementy, które podlegają ujawnieniu w księgach stanu cywilnego24. To właśnie ten warunek przemawiał przeciwko dalszemu jeszcze rozszerzaniu pojęcia
stanu cywilnego, chociażby na zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych25. O braku podstaw do zaliczania tych cech do kategorii stanu cywilnego
w obowiązującym dotąd stanie prawnym przesądzał powoływany już art. 3 P.a.s.c.
z 1986 r. który wskazywał, że stan cywilny jednostki ustala się na podstawie
aktów stanu cywilnego. Tymczasem w aktach tych – jak wiadomo – próżno szukać informacji o zdolności osoby fizycznej. Naturalnie, w celu obrony możliwie
szerokiego ujęcia stanu cywilnego, obejmującego także elementy nieujawnione
w księgach stanu cywilnego, potencjalnie możliwe jest przyjęcie rozróżnienia
na stan cywilny zarejestrowany i nierejestrowany. Wzmiankę o takim rozróżnieniu znajdujemy zresztą w orzecznictwie Sądu Najwyższego26. Koncepcja ta nie
była jednak szerzej rozwijana w doktrynie.
Przedstawione powyżej podstawowe stanowiska dotyczące pojęcia stanu
cywilnego, jakie ścierały się w okresie poprzedzającym uchwalenie nowej ustawy
P.a.s.c. z 2014 r., nie wyczerpują wszystkich koncepcji prezentowanych w polskiej
doktrynie27. Należy mieć również świadomość, że nawet autorzy zaliczeni do tej
samej grupy poglądów często różnili się co do niektórych szczegółów przyjmowanego przez siebie ujęcia. Wszystko to powodowało pewien zamęt terminologiczny. W tym świetle pomysł ustawodawcy, który zdecydował się wprowadzić
do prawa obowiązującego definicję legalną stanu cywilnego może być oceniany
pozytywnie. Pozostaje jednak ustalić, czy sam kształt tej definicji również zasługuje na aprobatę. W tym celu, pojęcie stanu cywilnego, jakie znajdujemy w ustawie P.a.s.c. z 2014 r., zostanie poddane teraz dokładniejszej analizie. Podjęta też
23

Tamże, s. 14.
S. Grzybowski, w: System Prawa Cywilnego, tom I, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 360;
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 148; zob. także K. Gondorek,
A. Ustowska, Prawo o aktach..., s. 23.
25 Tak np. J. Górecki, Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958, s. 115.
26 Zob. uzasadnienie uchwały SN (7) z 22.06.1989 r., III CZP 37/89, OSNC 1989, nr 12,
poz. 188.
27 Inne jeszcze ujęcia stanu cywilnego zostały w syntetyczny (hasłowy) sposób przedstawione przez Z. Duniewską i M. Lewickiego w: Prawo administracyjne materialne...., s. 148–149.
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zostanie próba ustalenia, która z dotychczas reprezentowanych teorii spotkała
się z uznaniem ustawodawcy.
II. Definicja legalna stanu cywilnego
1. Uwagi ogólne

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 P.a.s.c. z 2014 r. „stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę,
kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów,
lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego”.
Lektura powołanego przepisu budzi mieszane odczucia. Wątpliwości dotyczą już samej formy stylistycznej ustawowego określenia stanu cywilnego. W zacytowanym wyżej zdaniu najpierw dwukrotnie powtarza się słowo „osoba” (bez
doprecyzowania, że chodzi o osobę fizyczną), a następnie dwukrotnie pojawia się
łącznik „lub”. W rezultacie powstaje wrażenie co najmniej niezgrabności całego
sformułowania.
Można też mieć pewne zastrzeżenia co do umiejscowienia definicji w ustawie. Prawodawca zawarł ją w art. 2 P.a.s.c. z 2014 r., który to przepis posiada
łącznie sześć kolejnych ustępów i jest poświęcony bardzo różnym zagadnieniom
ogólnym o zróżnicowanym charakterze i „ciężarze gatunkowym”. W tym samym
artykule znalazły się bowiem także: wzmianka o rejestrze stanu cywilnego
(ust. 2), definicja aktu stanu cywilnego (ust. 3), sprecyzowanie chwili uznawanej za moment sporządzenia aktu (ust. 4), a dodatkowo regulacja wskazująca
na formę czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (ust. 5 i 628). Wydaje
się, że definicja ustawowa stanu cywilnego zasługiwała jednak na wyodrębnienie
w osobnym artykule.
2. Składniki definicji legalnej

Gdy chodzi o samą treść ustawowej definicji stanu cywilnego, przewidzianej
w art. 2 ust. 1 P.a.s.c. z 2014 r., to da się w niej wyodrębnić kilka części składowych. Po pierwsze, ustawodawca zaznaczył, że stan cywilny to pewien aspekt sytuacji prawnej osoby fizycznej (jej statusu prawnego). Dalej wskazano, że owa
28

Można przy tym zauważyć, że regulacja zawarta w art. 2 ust. 6 P.a.s.c. z 2014 r. jest niepełna, bo nie uwzględnia (ani nawet nie sygnalizuje) szczególnych przypadków, przewidzianych
w innych miejscach ustawy, kiedy to odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu
cywilnego nie wymaga, jak się wydaje, wydania decyzji administracyjnej. Chodzi o przypadki,
w których przewiduje się jedynie powiadomienie osób zainteresowanych o odmowie, co otwiera
drogę do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny (zob. art. 64 ust. 1, art. 89 ust. 1 i ust. 4
oraz art. 108 ust. 4 P.a.s.c. z 2014 r.).
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sytuacja prawna jest wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, choć nie
doszło tu do jednoznacznego sprecyzowania, o jakie konkretnie cechy chodzi.
W końcowej części przepisu pojawia się natomiast kolejny element definicyjny,
polegający na odwołaniu się do formalnego kryterium „rejestracyjnego”. Artykuł
2 ust. 1 in fine przesądza mianowicie, że stanem cywilnym jest sytuacja prawna
jednostki stwierdzona w akcie stanu cywilnego. Należy nadto odnotować, że
poza wyjaśnieniem, czym jest stan cywilny osoby fizycznej, w ramach analizowanej definicji wskazano także, w jaki sposób jest on kształtowany. Do zdarzeń
prawnych, które wpływają na kształt poszczególnych elementów stanu cywilnego
ustawodawca zaliczył zdarzenia naturalne, czynności prawne, orzeczenia sądów
oraz decyzje (innych) organów.
Przechodząc do oceny zaprezentowanej definicji, trzeba powiedzieć, że nie
jest ona zbyt rozbudowana ani szczegółowa. Co więcej – przynajmniej na pierwszy rzut oka – nie pozwala ona jednoznacznie rozstrzygnąć, która z koncepcji
prezentowanych dotychczas w literaturze zyskała aprobatę prawodawcy. Została
wprawdzie silnie zaakcentowana formalna przesłanka stwierdzenia stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego (przesłanka rejestracyjna), ale nowa
definicja legalna nie rozstrzyga, o które konkretnie cechy indywidualizujące
osobę chodzi. Przepisy ustawy P.a.s.c. z 2014 r. dotyczące treści aktu urodzenia
(art. 60), aktu małżeństwa (art. 88 ust. 1) oraz aktu zgonu (art. 95 ust. 1) wymieniają dość dużą liczbę obligatoryjnych elementów tych aktów. Tylko niektóre
z nich można z góry odrzucić, gdyż z pewnością nie indywidualizują człowieka
(np. imię i nazwisko osoby zgłaszającej urodzenie lub zgon, albo imię i nazwisko
biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności). Patrząc na inne składniki
poszczególnych typów aktów, można się zastanawiać, czy do stanu cywilnego
zaliczymy tylko te dotyczące tzw. stanu rodzinnego (obejmujące pochodzenie od
określonych rodziców, pozostawanie w związku małżeńskim oraz – ewentualnie
– wspólne nazwisko), czy raczej oprzemy się na szerokim ujęciu i uwzględnimy
także dodatkowe cechy, dotyczące stanu osobistego jednostki, takie jak imię i nazwisko, płeć, czy wiek. Kwestia ta wymaga dokładniejszej analizy.
3. Elementy stanu cywilnego w świetle nowej ustawy P.a.s.c. z 2014 r.

Jednoznaczne rozwianie zasygnalizowanych wyżej wątpliwości i ustalenie,
jakie cechy indywidualizujące człowieka należą do pojęcia stanu cywilnego
w świetle ustawy P.a.s.c. z 2014 r. staje się możliwe dopiero po uwzględnieniu
treści innych przepisów nowej regulacji ustawowej. Szczególnie istotny wydaje
się w tym względzie art. 49, który dotyczy zaświadczenia o stanie cywilnym.
Skoro ustawodawca przewidział możliwość wydania specjalnego dokumentu,
który ma świadczyć o stanie cywilnym osoby fizycznej, to należy przyjąć, że treść
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zaświadczenia bezpośrednio wskazuje na elementy stanu cywilnego. Zgodnie
z art. 49 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r. zaświadczenie o stanie cywilnym zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu cywilnego dotyczy, płeć, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;
2) oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu
do małżeństwa.
Jak widać, zaświadczenie obejmuje znaczną liczbę danych o osobie. Co przy
tym szczególnie istotne, oprócz określenia pozycji człowieka w tzw. małej rodzinie (kwestia relacji z rodzicami oraz pozostawania w związku małżeńskim),
w zaświadczeniu pojawiają się dalsze elementy, takie jak imię i nazwisko, miejsce
urodzenia oraz płeć osoby, o której stan cywilny chodzi29. W tym świetle dość
oczywista staje się konstatacja, że nowa ustawa przyjęła szerokie ujęcie stanu
cywilnego, na który składa się zarówno stan rodzinny (status familiae), jak i stan
osobisty człowieka. O poparciu przez ustawodawcę tej właśnie koncepcji pośrednio przekonuje także lista zdarzeń prawnych kształtujących stan cywilny, która została zawarta w samej definicji z art. 2 ust. 1 P.a.s.c. z 2014 r. Wymienia się tam nie
tylko zdarzenia naturalne (np. urodzenie, śmierć), czynności prawne (np. uznanie
ojcostwa), orzeczenia sądów (np. wyrok rozwodowy), ale także decyzje organów.
W kontekście prowadzonych rozważań, szczególnie istotna wydaje się właśnie ta
ostatnia kategoria. Jedyny bowiem przykład decyzji, która bezpośrednio dotyczy cech indywidualizujących osobę, to decyzja administracyjna kierownika USC
o zmianie imienia lub nazwiska, wydawana w trybie ustawy z 17 października
2008 r. o zmianie imienia i nazwiska30. Jeżeli jednak rzeczywiście uznamy, że
decyzja taka kształtuje stan cywilny, to okazuje się, że nazwisko stanowi element
tego stanu w każdym przypadku, a nie tylko wtedy, gdy wyraża więź małżeńską
lub wskazuje na przynależność do danej rodziny, jak skłonni byli przyjmować
zwolennicy ścisłego (wąskiego) rozumienia stanu cywilnego.
Po przesądzeniu, że ustawa przyjęła ujęcie szerokie, w ramach którego istotną rolę odgrywa ponadto formalna przesłanka rejestracyjna, można się pokusić
o dokładniejsze wskazanie elementów stanu cywilnego. Wczytując się w treść
art. 49 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r., a jednocześnie pamiętając, że zgodnie z definicją
z art. 2 ust. 1 ustawy stan cywilny wyraża się przez określone cechy indywidualizujące osobę, wydaje się, że do katalogu tych cech powinniśmy zaliczyć:
29

Warto zauważyć, że literalna wykładnia art. 49 ust. 2 pkt 1 in fine, oparta na dyrektywach
logiczno-językowych, sugeruje, że zaświadczenie powinno wskazywać płeć rodziców danej osoby
fizycznej. Wykładnia taka nie może się jednak ostać, bo jest korygowana dyrektywami celowościowymi i systemowymi – z całego kontekstu regulacji wynika, że zaświadczenie ma z pewnością
określać płeć osoby, o której stan cywilny chodzi.
30 Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.
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a) imię lub imiona danej osoby fizycznej;
b) nazwisko oraz nazwisko rodowe;
c) płeć;
d) wiek (ustalany w oparciu o datę urodzenia);
e) urodzenie w określonej miejscowości;
f) pochodzenie od określonych rodziców (identyfikowanych przez ich
imiona oraz nazwiska rodowe);
g) pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.
Przedstawiony katalog ma przy tym, jak się wydaje, charakter zamknięty.
Z faktu, że nowe przepisy wprowadzają specjalne zaświadczenie o stanie cywilnym (obejmujące dane wynikające z różnych aktów stanu cywilnego) należy
wnioskować, że treść zaświadczenia obejmuje wszystkie elementy stanu cywilnego w rozumieniu ustawy. Owszem, warto pamiętać, że przy określaniu stanu
cywilnego osoby fizycznej pewną rolę odgrywa jeszcze data śmierci. Nie podlega
ona ujawnieniu w zaświadczeniu o stanie cywilnym, gdyż zaświadczenie to jest
wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy (art. 49 ust. 3 P.a.s.c. z 2014 r.),
a zatem nigdy nie sporządza się go po śmierci zainteresowanego. Data śmierci
będzie natomiast wynikać z aktu zgonu i ma ona znaczenie dla określenia wieku
człowieka na chwilę jego śmierci. Data ta nie konstytuuje zatem nowego elementu stanu cywilnego, a jedynie pozwala doprecyzować, jakiego wieku dożyła
określona osoba.
W oparciu o powyższe stwierdzenia, od strony negatywnej można powiedzieć, że do pojęcia stanu cywilnego nie zaliczymy po pierwsze tych elementów,
które nie są wpisywane do aktów stanu cywilnego (dotyczy to np. zdolności
prawnej, czy zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej31), a po drugie
tych, które mimo że są ujawniane w rejestrze stanu cywilnego, to nie są objęte
treścią zaświadczenia o stanie cywilnym.
Poczynione ustalenia pozwalają rozstrzygnąć wątpliwość, jaka na gruncie
nowej ustawy mogłaby się pojawić odnośnie do obywatelstwa osoby fizycznej.
Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r., w rejestrze stanu cywilnego,
przy akcie urodzenia ma się znaleźć informacja o obywatelstwie dziecka, czego
nie przewidywały dotychczas obowiązujące przepisy. Przeciwko włączaniu obywatelstwa do pojęcia stanu cywilnego przemawiają jednak dwa niezależne argumenty. Po pierwsze, definicja legalna, zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy, określając
stan cywilny odwołuje się wyłącznie do tych cech indywidualizujących osobę
fizyczną, które znajdują się w akcie stanu cywilnego. Wzmianka o obywatelstwie
ma się natomiast pojawić nie w samym akcie urodzenia, ale przy nim. Po drugie
31

Tak jak do tej pory, także w świetle nowej ustawy P.a.s.c. z 2014 r. zdolność osoby fizycznej
nie podlega ujawnieniu w rejestrze stanu cywilnego.
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zaś, nie przewiduje się, aby zaświadczenie o stanie cywilnym zawierało informację o obywatelstwie osoby fizycznej. Ustawa P.a.s.c. z 2014 r. słusznie zatem
nie doprowadziła do rozciągnięcia prywatnoprawnego w swej genezie pojęcia
stanu cywilnego na typowo publicznoprawny element, jakim jest obywatelstwo.
Ta ostatnia cecha należy do statusu politycznego jednostki, który jest stwierdzany
i wykazywany w odrębnym trybie32.
4. Krótka charakterystyka elementów stanu cywilnego

Każdemu z wymienionych wyżej elementów stanu cywilnego, ustalonych
w oparciu o brzmienie art. 2 ust. 1 w związku z art. 49 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r.
warto poświęcić teraz kilka słów komentarza. Poniższe skrótowe uwagi będą
dotyczyły przede wszystkim wskazania, co należy rozumieć przez daną cechę,
zaliczoną do kategorii stanu cywilnego i w jaki sposób cechy te określa się w rejestrze stanu cywilnego.
a) Imię (imiona) osoby fizycznej

Zgodnie z art. 59 ust. 1 P.a.s.c. z 2014 r., oświadczenie o wyborze imienia dla
dziecka składa w urzędzie stanu cywilnego osoba zgłaszająca urodzenie, o której
mowa w art. 57 ustawy. Możliwy jest wybór maksymalnie dwóch imion, przy
czym nie mogą mieć one formy zdrobniałej, ani też charakteru nieprzyzwoitego lub ośmieszającego. Ustawodawca dopuścił natomiast wybór imion obcych.
Można także wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, o ile w powszechnych znaczeniu jest ono przypisywane do danej płci (zob. art. 59 ust. 2 i 3 P.a.s.c.
z 2014 r.). Należy nadto pamiętać, że na podstawie art. 70 ustawy, w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć oświadczenie
o zmianie imienia lub imion dziecka pierwotnie zamieszczonych akcie.
b) Nazwisko i nazwisko rodowe

Jak już powiedziano, obecnie nazwisko osoby fizycznej należy zawsze traktować jako element jej stanu cywilnego. Ustawa P.a.s.c. z 2014 r. rozróżnia przy
tym dwa pojęcia – nazwiska oraz nazwiska rodowego. Zgodnie z art. 29 ustawy,
nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu. Nazwiskiem osoby, która nie zawarła związku małżeńskiego, jest jej nazwisko rodowe.
32

Zob. art. 55–58 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r., poz.
161 ze zm.), które regulują procedurę wydawania przez wojewodę decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
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Zaświadczenie o stanie cywilnym, wydawane na podstawie art. 49 ustawy będzie
wskazywać zarówno nazwisko, jak i nazwisko rodowe.
c) Płeć

Płeć zostaje obligatoryjnie ujawniona już w akcie urodzenia dziecka, gdzie
jest wpisywana na podstawie karty urodzenia. Kartę taką sporządza podmiot
wykonujący działalność leczniczą i przekazuje kierownikowi USC właściwemu dla zarejestrowania urodzenia dziecka33. Płeć może być jedynie męska lub
żeńska, a lekarz określa ją w karcie urodzenia na podstawie zewnętrznych cech
płciowych.
d) Wiek

Artykuł 49 ust. 2 pkt 1 P.a.s.c. z 2014 r. nakazuje zamieścić w zaświadczeniu
o stanie cywilnym informację o dacie urodzenia osoby fizycznej. Urodzenie jest
jednym ze zdarzeń naturalnych, które w oczywisty sposób wpływają na stan
cywilny człowieka, kształtują go, ale nie mogą być z nim utożsamiane34. Należy
pamiętać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 nowej ustawy stan cywilny obejmuje cechy
indywidualizujące osobę. Cechą taką, związaną ściśle z momentem urodzenia,
jest wiek.
Analogicznie, jak była już o tym mowa, także data śmierci ujawniania w akcie zgonu35 sama w sobie nie jest elementem stanu cywilnego. Pozwala ona jednak określić wiek człowieka w chwili śmierci, a zatem scharakteryzować jego
stan cywilny na tę właśnie chwilę. Co przy tym oczywiste, o aktualnym stanie
cywilnym osoby fizycznej można mówić tylko za życia człowieka. Po śmierci,
wszelkie stwierdzenia w tym zakresie mają charakter historyczny, gdyż zmarły
przestaje być podmiotem prawa i nie posiada już stanu cywilnego. Jego ostatni
stan cywilny, aktualny na chwilę śmierci, tylko wyjątkowo może podlegać jeszcze
określonym zmianom (zob. uwagi w pkt IV.2 poniżej).
e) Miejsce urodzenia

W świetle regulacji zawartej w art. 49 ust. 2 pkt 1 P.a.s.c. z 2014 r., która
wśród informacji objętych zaświadczeniem o stanie cywilnym osoby fizycznej
wymienia także miejsce urodzenia, należy przyjąć, że jest to jeszcze jedna cecha dodatkowo indywidualizująca człowieka, podawana zazwyczaj w różnych
33
34
35

Zob. art. 53–54 P.a.s.c. z 2014 r.
J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 388; por. I. Dybus-Grosicka, Pojęcie stanu ..., s. 117.
Zob. art. 95 ust. 1 pkt 4 P.a.s.c. z 2014 r.
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dokumentach urzędowych równolegle z datą urodzenia, która decyduje o wieku
osoby.
f) Pochodzenie od określonych rodziców

Relacja pokrewieństwa łącząca osobę fizyczną z jej rodzicami należy do najbardziej typowych elementów stanu cywilnego. Sposób ustalenia tej relacji36
i różne przypadki szczególne, dotyczące ujawnienia rodziców w akcie urodzenia
dziecka (w tym przypadki wpisywania tzw. danych kryjących37) wykraczają poza
ramy niniejszej wypowiedzi. W tym miejscu wystarczy zaznaczyć, że zgodnie
z art. 49 ust 2 pkt 1 P.a.s.c. z 2014 r., zaświadczenie o stanie cywilnym określając
pochodzenie osoby fizycznej powinno wskazywać imiona oraz nazwiska rodowe
rodziców.
g) Pozostawanie w związku małżeńskim

Zupełnie oczywistym elementem stanu cywilnego jest także sytuacja danej
osoby w odniesieniu do małżeństwa. Jak wynika z art. 29 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r.
sytuację tę opisuje się na jeden z poniższych sposobów (w zależności, czy mamy
do czynienia z mężczyzną, czy z kobietą): panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec.
Przyjmując, że punktem odniesienia dla szczegółowego ustalenia elementów stanu cywilnego – jako kategorii normatywnej zdefiniowanej po raz pierwszy
w nowej ustawie P.a.s.c. z 2014 r. – jest zaświadczenie o stanie cywilnym, nieco
zaskakująca musi być konstatacja, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w analizowanym pojęciu najwyraźniej nie mieści się wskazanie,
kto jest współmałżonkiem. Zaświadczenie o stanie cywilnym informacji takiej
nie przewiduje. Podobnie, pomija się w nim fakt ewentualnego pozostawania
w separacji, mimo że – jak się wydaje – okoliczność ta ma istotne znacznie indywidualizujące człowieka38.

36

Odnośnie do macierzyństwa kluczowe znaczenie ma art. 619 K.r.o., który przewiduje,
że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Natomiast co do ojcostwa w grę wchodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62 K.r.o.), uznanie ojcostwa lub jego ustalenie
na drodze sądowej (zob. art. 72 § 1 K.r.o.).
37 Zob. np. art. 61 ust. 2, art. 62 ust. 2 oraz art. 71 ust. 3 P.a.s.c. z 2014 r.
38 Wzmianka dodatkowa o orzeczeniu separacji lub o jej zniesieniu powinna być dołączona do
aktu małżeństwa na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.a.s.c. z 2014 r. Okoliczność pozostawania małżonka w separacji (podobnie jak fakt jej zniesienia) podlega też ujawnieniu w odpisie skróconym
aktu małżeństwa (art. 48 ust. 3 pkt 7 P.a.s.c. z 2014 r.).
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W tym miejscu, w świetle brzmienia art. 49 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c. z 2014 r.
należy dodatkowo zauważyć, że w nowej ustawie nie zaprzestano posługiwania
się pojęciem stanu cywilnego w uproszczonym znaczeniu, to jest właśnie w kontekście określenia sytuacji osoby fizycznej w odniesieniu do małżeństwa. Tym
razem jednak prawodawca czyni to niejako bardziej świadomie, gdyż w art. 25
ust. 2 ustawy wyraźnie zapowiada korzystanie z tego drugiego (uproszczonego)
ujęcia. Niepotrzebnie jednak powołany przepis odwołuje się do wspomnianego
znaczenia tylko w kontekście określania stanu cywilnego osoby fizycznej w akcie
stanu cywilnego, podczas gdy to samo rozumienie należy nadać pojęciu stanu
cywilnego w innych jeszcze przypadkach. Ustawa posługuje się nim bowiem
także przy określaniu obligatoryjnych elementów różnych protokołów39, zaświadczeń40, czy zapewnień41.
III. Niepodzielność i stabilizacja stanu cywilnego

Po przedstawieniu poszczególnych elementów, które należy zaliczyć do
kategorii stanu cywilnego w świetle przepisów ustawy P.a.s.c. z 2014 r., wypada
jeszcze wspomnieć o dwóch ważnych zasadach, które charakteryzują analizowane pojęcie. Chodzi o niepodzielność oraz stabilizację stanu cywilnego człowieka.
Zasady te były aktualne także pod rządami wcześniej obowiązujących regulacji.
Nowa ustawa nie wprowadza w tym zakresie istotnych zmian, ale kilka kwestii
szczegółowych mimo wszystko zasługuje na omówienie.
1. Zasada niepodzielności stanu cywilnego

Niepodzielność stanu cywilnego stanowi bodaj najważniejszą jego cechę,
która jest powszechnie akcentowana w wypowiedziach literatury42, a także
w orzecznictwie43. Zauważa się, że każdy człowiek może mieć tylko jeden stan
cywilny, jednakowo określony we wszystkich sferach stosunków. Przykładowo
zatem, nie można być uznawanym za żonatego/mężatkę tylko w pewnych sytuacjach lub tylko wobec niektórych osób, podczas gdy w innych relacjach miałoby
się status osoby stanu wolnego. Podobnie też dziecko nie może być traktowane
jako pochodzące z małżeństwa, a jednocześnie mieć „prawowitego” ojca na podstawie uznania. Nie można wreszcie w jednych typach stosunków być uważanym
39

Zob. art. 87 ust. 2, art. 94 ust. 2, art. 96 ust. 3, art. 98 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r.
Zob. art. 81 pkt 1 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 P.a.s.c. z 2014 r.
41 Zob. art. 76 ust. 4 P.a.s.c. z 2014 r.
42 Zob. np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne..., s. 177; J. Ignatowicz, w:
Kodeks rodzinny..., s. 386; J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 31; A. Wilk, Akt urodzenia.., s. 49.
43 Zob. np. uzasadnienie post. SN z 18.1.2006 r., V CSK 108/05, Lex nr 490441.
40
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za mężczyznę, a w innych za kobietę. Na gruncie prawa procesowego zasadę
niepodzielności stanu cywilnego wyraża m.in. art. 435 § 1 w zw. z art. 458 § 1
KPC, z których wynika, że ustalenie stanu cywilnego musi być skuteczne w stosunku do każdego, a nie tylko między określonymi osobami.
Pewien wyjątek pojawia się natomiast w przypadku przysposobienia niepełnego (adoptio minus plena), przewidzianego w art. 124 K.r.o.. Mimo że pomiędzy
przysposobionym a przysposabiającym powstaje więź pokrewieństwa jak między rodzicami a dziećmi, to rodzice biologiczni nie zrywają wszystkich relacji
prawnych z przysposobionym, zachowując w niektórych sprawach swój status
prawny rodziców (krewnych)44. Przykładowo, przysposobiony ma możliwość
domagania się od nich alimentów (art. 131 § 1 K.r.o.)45. Możliwe jest także
dziedziczenie przysposobionego po rodzicach biologicznych (art. 937 KC)46.
Należy też zauważyć, że zasada niepodzielności stanu cywilnego może się
przedstawiać inaczej w stosunkach transgranicznych, gdy stan cywilny osoby
fizycznej, objętej polskim rejestrem stanu cywilnego, jest kształtowany przez zdarzenia dokonujące się w innych państwach. Chodzi m.in. o czynności rodzinnoprawne dokonywane za granicą (np. zawarcie małżeństwa, uznanie ojcostwa)
oraz o rozstrzygnięcia organów państw obcych (np. ustalenie ojcostwa, rozwód,
zmiana imienia lub nazwiska). Trzeba pamiętać, że przy dokonywaniu oceny
sytuacji prawnej jednostki z punktu widzenia dwóch (lub więcej) systemów
prawnych, nie ma gwarancji, że dojdziemy zawsze do tych samych wniosków.
Problematyka międzynarodowego uznawania stanu cywilnego wykracza jednak
poza ramy niniejszego opracowania47.
Pozostając na gruncie prawa polskiego, w tym miejscu warto jeszcze zauważyć, że skuteczny erga omnes (przynajmniej w relacjach krajowych) kształt
stanu cywilnego podlega stwierdzeniu w Polsce na podstawie aktów stanu cywilnego. Wynika to wprost z definicji ustawowej zawartej w art. 2 ust. 1 P.a.s.c.
z 2014 r. Na to nakłada się jeszcze zasada wyłączności dowodowej aktów stanu
cywilnego. Zgodnie z art. 3 P.a.s.c. z 2014 r., który jest dosłownym powtórzeniem art. 4 P.a.s.c. z 1986 r., akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód
zdarzeń w nich stwierdzonych. Oznacza to zakaz dopuszczania innych środków
dowodowych w celu wykazania faktu podlegającego stwierdzeniu za pomocą
44

T. Smyczyński, w: System Prawa Prywatnego, t. 11, s. 14, Nb 32.
Zob. T. Smyczyński, w: System Prawa Prywatnego, t. 12 (Prawo rodzinne i opiekuńcze),
rozdz. X, § 52, pkt 2, s. 765.
46 Zob. J. Piątkowski, H. Witczak, A. Kawałko, w: System Prawa Prywatnego, t. 10 (Prawo spadkowe), wyd. 2, Warszawa 2013, rozdz. III, § 17, pkt V 3, s. 251, Nb 77.
47 Więcej na temat zasady niepodzielności stanu cywilnego w stosunkach transgranicznych,
zob. M. Wojewoda, w: System Prawa Prywatnego, t. 20C (Prawo prywatne międzynarodowe), Warszawa 2014, rozdz. XXII, § 6, pkt III, Nb 163 i n.
45
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dowodu wyłącznego48. Jak przy tym wyjaśnia orzecznictwo, wyłączność dowodowa dotyczy nie tylko samego faktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu, udokumentowanego w odpowiednim akcie stanu cywilnego, ale obejmuje także inne
podstawowe informacje, w tym dane dotyczące daty i miejsca zdarzenia, dane
dotyczące dziecka (płeć, imię, nazwisko, pochodzenie od określonych rodziców),
dane dotyczące osób wstępujących w związek małżeński oraz dane osób zmarłych49. Jak zatem widać, regułą z art. 3 P.a.s.c. z 2014 r. objęte zostają wszystkie
elementy stanu cywilnego, o których była wyżej mowa.
W tym kontekście pojawia się jednak pytanie, jaką rolę ma w takim razie pełnić wspomniane wcześniej zaświadczenie o stanie cywilnym, wydawane
z rejestru stanu cywilnego na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 P.a.s.c. z 2014 r.?
Dokument ten nie jest z pewnością aktem stanu cywilnego. Nie stanowi też
odpisu aktu. Czy ma to oznaczać, że zaświadczenie nie posiada żadnego waloru
dowodowego, bo ten został przyznany wyłącznie aktom stanu cywilnego (oraz
ich odpisom)? Po co zatem wydaje się takie zaświadczenie? Z uzasadnienia rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego wynika, że celem
zaświadczenia jest „miarodajne i aktualne udokumentowanie stanu cywilnego
osoby, zarówno przed organami krajowymi, jak i zagranicznymi, na użytek wielu
spraw, m.in. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych”50. Dalej zaś czytamy,
że „zaświadczenie o stanie cywilnym ma uniwersalny charakter i jako jeden dokument zastąpi przedkładanie wielu odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących
jednej osoby, co uprości postępowanie oraz zmniejszy koszty po stronie obywatela”51. Jak widać projektodawcy w oczywisty sposób zakładali, że zaświadczenie
będzie stanowiło dowód stanu cywilnego, a jego praktyczne znaczenie ma być
nawet większe niż rola pojedynczych odpisów różnych aktów. Dlatego też, mimo
braku stosownego zastrzeżenia w ustawie, która statuując zasadę wyłączności
dowodowej aktów stanu cywilnego nie wspomina o żadnych wyjątkach prawem
przewidzianych, należy przyjąć, że regulacja dotycząca zaświadczenia o stanie
cywilnym stanowi lex specialis wobec art. 3 P.a.s.c. z 2014 r. Prowadzi to do
ostatecznej konkluzji, że zaświadczenie to, w 6 miesięcznym okresie swej ważności52, stanowi równoprawny z aktem stanu cywilnego dowód zdarzeń i okoliczności w nim stwierdzonych.

48

Zob. uchwałę SN (7) z 20.11.2012 r., III CZP 58/12, OSNC 2013, Nr 5, poz. 55 i powołane
tam orzecznictwo.
49 Zob. wyrok SN z 11.12.2002 r., I CK 348/02, Lex nr 1050447.
50 Zob. uzasadnienie projektu ustawy P.a.s.c., druk sejmowy 2620, s. 24.
51 Tamże.
52 Zob. art. 44 ust. 4 P.a.s.c. z 2014 r.
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2. Stabilizacja stanu cywilnego

Stan cywilny jest zaliczany w polskiej literaturze do dóbr osobistych53. Jest
on ściśle związany z osobą człowieka, co prowadzi do wniosku, że stan cywilny trwa od chwili urodzenia do śmierci54. W całym tym okresie można mówić
o zasadzie stabilizacji stanu cywilnego, której istota wyraża się w stwierdzeniu,
że raz ukształtowany (i prawidłowo zarejestrowany) stan cywilny nie podlega
swobodnym zmianom.
Jak wynika z definicji legalnej zawartej w art. 2 ust. 1 P.a.s.c. z 2014 r.,
zdarzeniami kształtującymi poszczególne elementy stanu cywilnego są zdarzenia naturalne, czynności prawne, orzeczenia sądów i decyzje innych organów.
Co do większości elementów stanu cywilnego ogólną zasadą będzie (przynajmniej w ujęciu statystycznym), że dane raz ujawnione w rejestrze stanu cywilnego pozostaną niezmienione przez całe życie człowieka. Przykładowo, osoba
fizyczna, urodzona jako dziecko małżeńskie danej płci, pochodzące od określonych rodziców i nosząca cały czas imię i nazwisko wpisane pierwotnie w akcie
urodzenia, może zachować niezmieniony stan cywilny aż do swej śmierci. Ewentualne odstępstwo od wspomnianej zasady wynikać będzie przede wszystkim
z zawarcia związku małżeńskiego.
Zastanawiając się nad różnymi przypadkami, w których dochodzi jednak
do zmian stanu cywilnego, warto na wstępie odnotować, że tylko niektóre z jego
elementów są na takie zmiany „podatne”. Nie można np. zmodyfikować posiadanego wieku (czym innym jest natomiast dążenie do skorygowania w akcie
stanu cywilnego błędnie ujawnionej daty urodzenia55). Zmianom nie podlega
także prawne pokrewieństwo, choć wyjątkiem jest instytucja przysposobienia.
Orzeczenie adopcji dość istotnie wpływa na stan cywilny jednostki – nie tylko
na pochodzenie, ale też na brzmienie nazwiska oraz, ewentualnie, imienia, czemu
towarzyszą określone wpisy w aktach stanu cywilnego56.
Inaczej natomiast należy ocenić procesy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Postępowania te zmierzają bowiem nie tyle do zmiany, co do
wykazania prawidłowego stanu cywilnego człowieka, zgodnie z zasadą prawdy
obiektywnej.

53

Zob. P. Księżak, w: Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Warszawa 2014, s. 292 oraz powołana tam literatura.
54 J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 385.
55 W celu skorygowania daty urodzenia konieczne będzie sprostowanie aktu stanu cywilnego,
które może być dokonane, w zależności od sytuacji, w postępowaniu przed sądem lub przed kierownikiem USC (zob. art. 35 i 36 P.a.s.c. z 2014 r.).
56 Zob. art. 71–75 P.a.s.c. z 2014 r.
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Patrząc na inne jeszcze elementy stanu cywilnego, zupełnie wyjątkowa i niezwykle skomplikowana jest zmiana płci metrykalnej57. Także tu można zresztą
powiedzieć, że bardziej niż o zmianę, chodzi o korektę stanu cywilnego określonego w niewłaściwy sposób przy urodzeniu dziecka. Dopuszczając ustalenie,
że dana osoba jest innej płci niż określona w akcie urodzenia, orzecznictwo odwołuje się przede wszystkim do zasady prawdy obiektywnej58. Za właściwy punkt
odniesienia uznawana jest płeć psychiczna, a nie płeć biologiczna stwierdzona
przy urodzeniu na podstawie zewnętrznych cech płciowych.
Odnośnie z kolei do imienia czy nazwiska, potencjalnych przypadków ich
modyfikacji jest więcej. Po pierwsze, była już mowa o możliwości zmiany imienia (imion) dziecka przez rodziców w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu
urodzenia59. Po drugie, zmiana może wynikać ze zdarzeń wpływających na inne
elementy stanu cywilnego (ustalenie pochodzenia dziecka, przysposobienie,
zawarcie małżeństwa). Po trzecie wreszcie, z ważnych powodów możliwa jest
zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym60.
Większa swoboda kształtowania stanu cywilnego pojawia się także, gdy chodzi o stan małżeński. W tym bowiem zakresie, w ciągu życia jednostki może dojść
do różnych zdarzeń powodujących nawet wielokrotną zmianę stanu cywilnego.
Jak wiadomo, rozwód, unieważnienie małżeństwa, czy też śmierć współmałżonka
otwierają drogę do zawarcia kolejnego związku. Wskazuje się często, że tylko
w tych przypadkach mamy tak naprawdę do czynienia ze „zmianą stanu cywilnego” w ścisłym tego słowa znaczeniu. Takie ujęcie jest zresztą zgodne z potocznym
znaczeniem powołanego zwrotu językowego. W innych natomiast sytuacjach
nie chodzi o zmianę stanu cywilnego jako takiego, a o zmianę kształtu jednego
z jego elementów61. Jak przy tym powiedziano, niekiedy dochodzi jedynie do
korekty pewnego składnika stanu cywilnego, która ma służyć wykazaniu jego
prawidłowego kształtu. Zasada prawdy obiektywnej, jako podstawowa zasada
prawa o aktach stanu cywilnego, nakazuje dążyć do tego, by stan cywilny był
zawsze ujawniony w zgodzie z rzeczywistością.
Osoba fizyczna nigdy nie ma pełnej swobody co do kształtowania swego
stanu cywilnego. Wszelkie ewentualne zmiany i korekty zawsze pozostają pod
kontrolą odpowiedniego organu (przede wszystkim sądu, a niekiedy kierownika
57

Zob. wyrok SN z 6.12.2013 r., I CSK 146/13, Lex nr 1415181, w którego uzasadnieniu
syntetycznie przedstawiano problematykę zmiany płci metrykalnej.
58 Zob. postanowienie SN z 22.3.1991 r., III CRN 28/91, Lex nr 519375.
59 Art. 70 P.a.s.c. z 2014 r.
60 Zob. art. 4 ustawy z 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414
ze zm.).
61 J. Litwin, Prawo o aktach...., s. 20.
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USC)62. Nawet tam, gdzie ukształtowanie danego elementu stanu cywilnego
dokonuje się w drodze czynności prawnej (zawarcie małżeństwa, uznanie ojcostwa), czynności takie muszą być dokonane przed właściwym podmiotem
urzędowym.
Mówiąc o stabilizacji stanu cywilnego, trzeba też pamiętać, że w przypadku
niektórych postępowań, które mogłyby prowadzić do jego korekty, ustawodawca
wprowadził ograniczenia czasowe (tak jest np. w procesach dotyczących pochodzenia dziecka63). Ograniczeniem o charakterze bardziej generalnym jest
natomiast ogólny zakaz ingerowania w stan cywilny osoby zmarłej. W prawie
polskim można mówić o zasadzie niezmieniania stanu cywilnego po śmierci
człowieka. Jej przejawem są – w szczególności – brak możliwości zawarcia małżeństwa z osobą zmarłą, niedopuszczalność orzeczenia przysposobienia w razie
śmierci przysposabiającego lub przysposabianego (art. 117 § 2 K.r.o.), czy też
zakaz wszczynania (większości) procesów o prawa stanu po śmierci dziecka
(zob. np. art. 6115 zd. 1 oraz art. 83 § 1 K.r.o.)64. Zasada ta doznaje nielicznych
tylko wyjątków. Ustawa dopuszcza np. uznanie dziecka po jego śmierci65, jak
również następujące post mortem zaprzeczenie ojcostwa. Powołane wyjątki są
jednak uzasadnione potrzebą ochrony interesu innych (żyjących) osób, których
stan cywilny jest powiązany ze stanem cywilnym zmarłego66.
Podsumowanie

W podsumowaniu rozważań należy powtórzyć, że definicja legalna stanu
cywilnego, jaka pojawiła się w art. 2 ust. 1 nowej ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego z 28 listopada 2014 r. przyjmuje szerokie ujęcie stanu cywilnego, obejmujące zarówno stan rodzinny jak i stan osobisty jednostki. W oparciu o brzmienie art. 49 ust. 2 ustawy, który określa treść zaświadczenia o stanie cywilnym,
do katalogu cech objętych analizowanym pojęciem można zaliczyć następujące
elementy: imię (imiona), nazwisko (w tym także nazwisko rodowe), płeć, wiek,
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Por. T. Smyczyński, Stan cywilny i jego ochrona, Zesz.Nauk.USz.Praw. 2007, nr 19, s. 18.
Zob. np. art. 6111, art. 63, art. 69 § 1 oraz art. 78 § 1 zd. 1 K.r.o.
64 Por. J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 386.
65 Art. 76 § 2 K.r.o.
66 Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 listopada 2013 r. (P 33/12, Dz.U.
z 2013 r., poz. 1439), zasada niezmieniania stanu cywilnego po śmierci człowieka doznaje wyjątków ze względu na prawo do ochrony życia rodzinnego, przysługujące określonym osobom żyjącym. W powołanym wyroku Trybunał uznał art. 71 K.r.o. za niezgodny z Konstytucją RP, gdyż
wyłączał on możliwość zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, co mogło prowadzić do naruszenia praw matki oraz rzeczywistego i domniemanego ojca dziecka.
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pochodzenie od określonych rodziców, urodzenie w określonej miejscowości
oraz pozostawanie (lub nie) w związku małżeńskim.
Niezależnie od tego, należy pamiętać, że w wielu miejscach ustawa posługuje się pojęciem stanu cywilnego w uproszczonym (węższym) znaczeniu, które
odnosi się wyłącznie do sytuacji jednostki w odniesieniu do małżeństwa (art. 29
ust. 2).
Pozwala to skonstatować, że definicje, jakimi posługuje się prawodawca,
pozostają – przynajmniej co do zasady – zgodne z popularnym (nieprawniczym)
rozumieniem stanu cywilnego, przyjmowanym na gruncie języka polskiego. Także tutaj rozróżnia się bowiem dwa znaczenia stanu cywilnego. Słowniki języka
polskiego definiują najczęściej stan cywilny w znaczeniu potocznym, określając
go jako „społeczno-prawną sytuację człowieka w zależności od tego, czy pozostaje (czy nie) w związku małżeńskim”67. Bardziej rozbudowane ujęcie stanu
cywilnego pojawia się już jednak w opracowaniach encyklopedycznych. Przykładowo, Encyklopedia PWN definiuje stan cywilny jako „zespół cech określających
sytuację osoby fizycznej w rodzinie (np. pokrewieństwo, przysposobienie, związek małżeński), a także (w szerszym znaczeniu) jej sytuację osobistą (np. płeć,
wiek)”68.
Okoliczność, że pojęcia ustawowe nie odbiegają od znaczeń przyjmowanych na gruncie języka polskiego należy uznać za zjawisko pozytywne. Dobrze,
aby język prawny i prawniczy, nie rezygnując z dążenia do niezbędnej precyzji
i szczegółowości, nie nadawał zupełnie nowych znaczeń tym pojęciom, które
w powszechnym rozumieniu – zgodnym z intuicją językową przeciętnego obywatela – znaczą coś zupełnie innego.
Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, urząd stanu cywilnego, indywidualizacja osoby.
Several remarks on the definition of „marital status”
in the new Polish Registry Office Records Act
Summary
The polish Registry Office Records Act as of the 28th of November 2014 introduces into
the polish law a legal definition of „marital status“. In accordance with art. 2 section 1 of the
polish Registry Office Records Act from 2014 „marital status is a legal status of the particular
67

Zob. internetowe wydanie Słownika Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/stan-cywilny;2523774.html (ostatni dostęp 10.12.2014 r.); niemal w tych samych słowach stan cywilny określa także Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Warszawa 1998, s. 348.
68 Zob. internetowe wydanie Encyklopedii PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stan-cywilny;4010067.html (ostatni dostęp 10.12.2014 r.).

Kilka uwag o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego

37

person expressed by characteristics of that person, formed by natural occurences, legal actions
or judicature of courts or authorities‘ decisions, stated in its vital record“. The notion of marital
status was’t defined in any legal act that has regulated the problem of marital status binding
in Poland by this time. The legal definition of martital status, that occured in art. 2 sec. 1 of
the new Registry Office Records Act assumes the wide understanding of marital status, which
encompases both family and personal status of the entity.
Key words: marital status, marital status registration, Registry Office, individuation of person.
Ein paar Bemerkungen zur Definition des „Familienstandes”
in neuem polnischem Gesetz – Personenstandgesetz
Zusammenfassung
Das polnische Gesetz vom 28. November 2014, das Personenstandgesetz führt in das
polnische Recht eine legale Definition „des Personenstandes“ ein. Gemäß Art. 2 Abs. 1 des
polnischen Personenstandgesetzes aus dem Jahr 2014 „ist der Personenstand eine rechtliche
Lage der jeweiligen Person, die durch diese Person individualisierende Eigenschaften ausgedruckt, durch natürliche Ereignisse, rechtliche Handlungen oder Gerichtsbeschlusse sowie
Behördenentscheidungen gestaltet wird, festgestellt im Familienstandakt”. Der Begriff vom
Personenstand wurde in keinem zurzeit in Polen geltenden Rechtsakte, die Problematik des
Standesamtwesens reguliert haben, definiert. Die legale Definition des Personenstandes, die
in Art. 2 Abs. 1 des neuen Personenstandgesetzes erschien, nimmt eine breite Auffassung des
Personenstandes an, die sowohl Familienstand als auch Personenstand des Individuums umfasst.
Schlüsselwörter: Personenstand, Standesamtswesen, Standesamt, Individualisierung der Person.
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Ocena procesu informatyzacji aktów stanu cywilnego
na podstawie nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Zagadnienie aktów stanu cywilnego jest ściśle powiązane z rejestracją określonego rodzaju faktów odnoszących się do osób fizycznych. W przeważającym
stopniu jest to płaszczyzna regulacji administracyjnoprawnych określanych mianem osobowego prawa administracyjnego1. Niemniej jednak nie bez znaczenia
w tym wypadku pozostaje również prawo cywilne, a ściślej mówiąc regulacje
z zakresu prawa rodzinnego.
Nie ma wątpliwości, że rola stanu cywilnego określonej jednostki posiada
doniosłe znaczenie. Stan cywilny stanowi bowiem kategorię prawną identyfikującą status danej osoby i wskazującą na jej zdolność do wstępowania w rozmaite
stosunki prawne. Stan cywilny jest elementem składającym się na całokształt
charakterystyki osoby fizycznej. Co więcej jest cechą prawną niniejszej jednostki.
Na stan cywilny składają się trzy zdarzenia determinujące status prawny danej
osoby. Chodzi w tym wypadku o: fakt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego oraz śmierć. Nie sposób nie zauważyć, że wskazane zdarzenia są kategoriami z zakresu prawa prywatnego. Zdarzenie urodzenia czy też śmierci jednostki
określają jej zdolność prawną w rozumieniu regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny2. Z kolei czynność zawarcia związku małżeńskiego
dodatkowo kreuje stosunki rodzinne będące efektem założenia podstawowej
komórki w społeczeństwie (rodziny).
Sięgając do korzeni trzeba wskazać, że problematyka aktów stanu cywilnego jako pewnego rodzaju dokumentacji rejestracyjnej dotyczącej określonej
*

Dr Katarzyna Tomaszewska – Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski
1 Chodzi w tym wypadku o uregulowania zawarte w obowiązującej ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264 wraz
ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 wraz ze zm. [dalej cyt.: K.c.].
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osoby nie zawsze stanowiła przedmiot regulacji o charakterze państwowym. Wywodzi się ona bowiem z regulacji prawa kościelnego. Co więcej aktualnie jest
również instytucją właściwą dla regulacji wyznaniowych Kościoła Katolickiego,
która podlega określeniu treścią prawa kanonicznego. Trzeba podkreślić, że tzw.
świeckie podstawy niniejszego zagadnienia wywodzą się z uregulowań Wielkiej
Rewolucji Francuskiej. Wówczas bowiem powierzono prowadzenie i rejestrację
aktów stanu cywilnego urzędom cywilnym. Niniejsze zamierzenie ocenione pozytywnie zostało przejęte przez inne państwa w Europie, w tym również i przez
Polskę3.
Aktualnie na kontynencie europejskim można wyróżnić istnienie trzech
różnych systemów prowadzenia i rejestracji aktów stanu cywilnego. Chodzi
w tym wypadku o świecki system rejestracji, o system prowadzony przez organy
kościelne, oraz o system o charakterze mieszanym w ramach którego czynność
utrwalenia określonego faktu z zakresu stanu cywilnego częściowo jest wykonywana przez korporacje wyznaniowe, a częściowo posiada charakter rejestracji
świeckiej. W świetle polskich uregulowań dotyczących omawianej problematyki należy wskazać na istnienie tzw. systemu mieszanego. Ma to zastosowanie
w szczególności w odniesieniu do aktów małżeństwa4.
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie:
decyzji, postanowień, jak również czynności materialno-technicznych. Sam zaś
stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzanych w papierowych księgach stanu cywilnego5. Niemniej jednak zgodnie z ustawą z dnia
28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 6, wszystkie zdarzenia
z zakresu stanu cywilnego będą ewidencjonowane wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Pojawią się zatem nieznane do tej pory akty stanu cywilnego
w formie dokumentu elektronicznego. Dotychczasowe zaś akty występujące
w postaci papierowej będą stopniowo przekształcane i przenoszone do zbioru
o charakterze elektronicznym.
W obliczu niniejszych uregulowań pojawia się zatem zasadnicze pytanie
w jakim stopniu proces informatyzacji modyfikuje dotychczasowe zasady prowadzenia ksiąg stanu cywilnego i ewidencjonowania zdarzeń posiadających
wpływ na stan cywilny określonej jednostki. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje
3

Zob. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa, 2009, s. 78 i nast.
Zob. Z. Leoński, Materialne…, s. 78.
5 Zob. M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2013, s. 51 i n.;
A. Czajkowska, Prawo o aktach stanu cywilnego i inne przepisy USC, Warszawa, 2010 r.; A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego: komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2012 r.; K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego:
komentarz i przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 1991.
6 Dz.U. z 2014 r., poz.1741, [dalej cyt.: P.a.s.c. z 2014 r.].
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również kwestia ustalenia i uwypuklenia korzyści płynących z wprowadzenia niniejszych uregulowań, zarówno po stronie wykonywania zadań publicznych przez
kierowników USC, jak również po stronie samych zainteresowanych obywateli.
W szczególności chodzi o ukazanie pozytywnych elementów wykorzystania procesu informatyzacji w kontekście identyfikowania aktów stanu cywilnego jako
dokumentów urzędowych wykorzystywanych w rozmaitych postępowaniach
przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych.
Biorąc pod uwagę ogólnie postrzeganą istotę informatyzacji jako procesu polegającego na racjonalnym wykorzystaniu uprzednio wprowadzonych już
danych w możliwie największym dopuszczalnym zakresie przez inne systemy
informatyczne, należy go ocenić pozytywnie. Co więcej tego rodzaju ocena jest
dopuszczalna niezależnie od dziedziny, do której się on odnosi, której dotyka
w danym konkretnym przypadku. Pociąga bowiem za sobą usprawnienie pracy
urzędów administracji publicznej i administracji wymiaru sprawiedliwości. Dzieje się to m.in. poprzez odciążenie pracowników pełniących funkcję decydentów
lub w inny sposób zaangażowanych w procesie rozstrzygania, bądź też orzekania.
Na tej płaszczyźnie można wskazać, że zasadniczym celem wprowadzenia nowej
regulacji pociągającej za sobą zinformatyzowanie aktów stanu cywilnego jest
podniesienie jakości procesu rejestrowania zdarzeń z zakresu stanu cywilnego.
W efekcie niniejszego ma nastąpić usprawnienie procesów administracyjnych,
realizowanych przez państwo jako rejestratora zdarzeń7. Nie budzi już żadnych
wątpliwości podejście, względem którego istnienie możliwości szerokiego dostępu obywateli do administracji publicznej, a ściślej mówiąc dostępu do działań
podejmowanych w jej zakresie, stanowi wyznacznik demokracji i wzmożonego
uczestnictwa jednostek w życiu politycznym, społecznym jak i gospodarczym8.
Zapewnienie niniejszego dostępu pozostaje w ścisłym związku z aspektem informatyzacji działań organów administracji publicznej. Gwarantuje bowiem
elektroniczne gromadzenie danych związanych z realizacją zadań publicznych
i ich dalsze przekazywanie wówczas, gdy tego rodzaju dopuszczalność została
uregulowana w prawie powszechnie obowiązującym.
Rola systemu aktów stanu cywilnego sprowadza się do dostarczania
stosownym organom władzy publicznej określonej wiedzy o istotnych dla
7

Co ważne, planowane przedsięwzięcie wpisuje się w nurt przyjętych dokumentów strategicznych, tj. „Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz strategii „Sprawne Państwo 2020”, w których
dla usprawnienia państwa przewiduje się planowaną i konsekwentną informatyzację. Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 46,
(nr druku 2620 – Sejm RP VII kadencji – ustawa przed rozpatrzeniem stanowiska Senatu).
8 Zob. D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji,
Wrocław 2009, s. 13.
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funkcjonowania jednostki zdarzeniach niosących znamiona prawne. A zatem
zdarzenia będące podstawą dla dokonania stosownego wpisu posiadają przymiot cywilnoprawny, bądź też rodzinno-prawny. W rzeczywistości niniejsze
dostarczenie informacji sprowadza się do dokonania rejestracji czynności urodzenia, zawarcia małżeństwa czy też śmierci. Co istotne, czynności podmiotów
władzy publicznej sprowadzające się do rejestracji niniejszych zdarzeń, posiadają charakter potwierdzający – notyfikujący – tzn. są czynnościami materialno-technicznymi. W żadnym razie sam fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego
nie pociąga za sobą wydania aktu administracyjnego, który konkretyzowałby
uprawnienie jednostki. Co jednak nie jest równoznaczne z całkowitym odrzuceniem aktu administracyjnego z płaszczyzny rejestracyjnej stanu cywilnego
jednostki. Akt administracyjny jako forma władczego rozstrzygnięcia podmiotu
władzy publicznej posiada również swoje zastosowanie, niemniej jednak w nieco
odmiennym zakresie, albowiem sprowadza się do sytuacji odmowy dokonania
innych czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego, które nie zostały
określone w art. 7 ust. 2 aktualnie obowiązującej P.a.s.c. lub też które wynikają
z ustaw odrębnych.
Niewątpliwe jednak tylko akty stanu cywilnego, mimo iż występują obok
innych form czynności rejestracyjnych w myśl regulacji P.a.s.c. swoim istnieniem odzwierciedlają istotne dla bytu danej jednostki zdarzenia prawne. A ich
ukształtowanie odbywa się bez udziału samego organu administracji publicznej.
Co ważne jego rola w tym wypadku nie sprowadza się do przyznania uprawnienia, czy też obowiązku określonej jednostce, a jedynie ogranicza się do potwierdzenia konkretnego stanu prawnego – jego rejestracji i udokumentowania.
Zgłoszenie zdarzeń wpływających na stan cywilny danej osoby w myśl regulacji
ustawowych jest obowiązkowe. Na płaszczyźnie nowych uregulowań pojawiła
się definicja legalna stanu cywilnego jednostki. W świetle art. 2 ust. 1 P.a.s.c.
z 2014 r. stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy
indywidualizujące tą osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności
prawne, orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego
w formie aktów stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego od początku swego istnienia posiadają szczególny
charakter. Samo zaś wprowadzenie nowych uregulowań nie tylko nie będzie oddziaływać na zmianę charakteru rejestracji stanu cywilnego, ale przede wszystkim
nie wpłynie na ogólne podejście wobec istoty aktów stanu cywilnego. W tym
znaczeniu zachowają one posiadaną dotychczas moc dowodową jako dokumenty wydawane przez organy administracji publicznej. W myśl art. 2 ust. 3
P.a.s.c. z 2014 r. aktem stanu cywilnego będzie wpis o urodzeniu, małżeństwie
albo o zgonie, który będzie widniał w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią
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późniejszych „adnotacji” wpływających na treść lub ważność tego aktu9. Niewątpliwe stworzenie definicji aktu stanu cywilnego przez ustawodawcę stanowi
efekt przyjęcia nowej formy – formy elektronicznego rejestrowania zdarzeń oddziaływujących na stan cywilny jednostki. Sama zaś jego istota pozostaje niezmienna. Rejestracja stanu cywilnego nadal będzie polegać na dokumentowaniu
faktu urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wszelkich zmian, które pojawiają się
po sporządzeniu konkretnych aktów, a które wpływają na stan cywilny osoby
do której się one odnoszą. W świetle art. 4 obowiązującej P.a.s.c., jak również
art. 3 P.a.s.c. 2014 r akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód faktów
w nich stwierdzonych, a zatem wyłączny dowód na zaistnienie zdarzeń określonych przez ustawodawcę jako urodzenie, zawarcie małżeństwa, czy też stwierdzenie zgonu. Ponadto spełniają funkcje dowodowe w zakresie „innych spraw
dotyczących tych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny danej jednostki”.
Wypełniają zatem przesłanki dokumentu urzędowego jako dokumentu pełniącego funkcję środka dowodowego. Przesądza o tym fakt ich sporządzenia przez
właściwy – kompetentny organ oraz ich „kreacja” w formie przewidzianej przez
obowiązujące prawo10.
9

Na treść aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu) występującego w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego będą miały wpływ następujące elementy: pierwotny wpis
o urodzeniu, o zawarciu związku małżeńskiego oraz wpis o zgonie. Ponadto jego zawartość merytoryczna zostanie ukształtowana treścią późniejszych wpisów przybierających postać tzw. wzmianek dodatkowych.
10 Zakłada się prawdziwość danych zawartych w treści aktu. Co istotne niniejsze założenie
posiada bezpośredni związek z faktem dopuszczalności udostępniania treści aktu stanu cywilnego. W świetle obowiązujących regulacji (art. 37 P.a.s.c.) akty stanu cywilnego zawierające dane
zgodne z prawdą podlegają ujawnieniu, chyba że uległy uprzedniemu wykreśleniu z treści księgi
stanu cywilnego. Co więcej implikacją niniejszego jest wyłączna możliwość udowodnienia jego
niezgodności z prawdą we właściwym postępowaniu sądowym. Na tej płaszczyźnie należy dostrzec, że ustawodawca skonstruował dwa domniemania, a mianowicie domniemanie zgodności
treści samego aktu stanu cywilnego z rzeczywistością, tj. ze stanem faktycznym w jakim znajduje
się określona jednostka w danym miejscu i w danym czasie, oraz domniemanie legalności sporządzenia niniejszego aktu. W rezultacie nie sposób nie zwrócić uwagi, że akty stanu cywilnego
zostały wyposażone we wzmocnioną moc dowodową, mimo iż przysługujące im domniemania
należą do grupy domniemań tzw. obalalnych. Niemniej jednak trzeba podkreślić, że stwierdzenie
niezgodności ich treści z prawdą lub nielegalności sporządzenia, może nastąpić tylko i wyłącznie
w postępowaniu sądowym, co znacznie utrudnia pozbawienie ich szczególnej roli, jako dokumentu urzędowego. Co istotne oba domniemania tworzą podstawę do wypracowania nakazu ustania
stanu cywilnego określonego w obalonym akcie. Jednocześnie należy wskazać, że z faktu dopuszczalności obalenia domniemania zgodności aktu stanu cywilnego z prawdą w drodze właściwych
postępowań sądowych wynika pośrednio również zakaz dokonywania zmian w zakresie treści
aktu stanu cywilnego, za wyjątkiem sytuacji określonych przepisem o charakterze szczególnym,
– zob. W. Maciejko, Osobowe prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 24.
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Niezależnie jednak od samego pojęcia aktów stanu cywilnego zasadnicze
znaczenie odgrywa analiza tych elementów procesu informatyzacji, które nie
wpływając na istotę i znaczenie omawianej kategorii prawnej znacznie modyfikują proces rejestracji zdarzeń usprawniając jego przebieg z myślą o korzyściach
jakie może to przynieść obywatelom. Biorąc pod uwagę treść P.a.s.c. z 2014 r.
w ramach przedmiotowej informatyzacji aktów stanu cywilnego należy zwrócić
uwagę na następujące aspekty niniejszego procesu:
1) odejście od wersji papierowej ksiąg stanu cywilnego i zastąpienie ich
rejestrem stanu cywilnego prowadzonym w systemie teleinformatycznym;
2) odejście od papierowych aktów stanu cywilnego i zastąpienie ich aktami
elektronicznymi, których sporządzenie będzie następowało wraz z chwilą dokonania przez kierownika USC pierwotnego wpisu w treści rejestru stanu cywilnego;
3) dopuszczalność uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego, zarówno w wersji papierowej, jak i również w postaci dokumentu elektronicznego;
4) zapewnienie kierownikom USC dostępu do elektronicznego rejestru stanu cywilnego, a zatem i zapewnienie dostępu do elektronicznych aktów stanu
cywilnego;
5) zapewnienie możliwości zdalnej aktualizacji rejestru PESEL przez kierowników USC z uwagi na zdarzenia prawne z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
6) przyjęcie innych rozwiązań prawnych będących następstwem istnienia
elektronicznego zbioru danych z zakresu stanu cywilnego oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego11.
Niewątpliwe biorąc pod uwagę przedstawione powyżej elementy składające się na całokształt procesu informatyzacji aktów stanu cywilnego, zasadnicze
znaczenie odgrywa aspekt odejścia od papierowych ksiąg stanu cywilnego na
rzecz elektronicznego rejestru. Wykorzystanie bowiem systemu teleinformatycznego w ramach którego ma być prowadzony rejestr stanu cywilnego, determinuje
proces usprawnienia procesu rejestrowania zdarzeń występujących w ramach
omawianej materii, mimo iż jego naczelne zasady – zasady rejestracji pozostają
niezmienne. W świetle bowiem P.a.s.c. z 2014 r. utrzymano zasadę oddzielnego
rejestrowania zdarzenia urodzenia, małżeństwa, oraz zgonu. Co więcej, mimo iż
sam ustawodawca nie posługuje się normatywnym pojęciem ksiąg stanu cywilnego, a jedynie pojęciem rejestru stanu cywilnego wskazuje na występowanie
odrębnych aktów urodzenia, małżeństwa oraz aktów zgonu12. Biorąc pod uwagę
11

Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego, s. 47, (druk sejmowy nr 2620 – Sejm RP VII kadencji – ustawa przed rozpatrzeniem
stanowiska Senatu).
12 Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawodawca determinując zakres danych podlegających zamieszczeniu w treści odpisów zupełnych i skróconych dokonał jednoczesnego
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sam sposób wewnętrznego uporządkowania i prowadzenia elektronicznego rejestru, należy wskazać że niniejsze akty podobnie jak na gruncie papierowych ksiąg
stanu cywilnego służą odnotowaniu odrębnych zdarzeń prawnych dotyczących
danej jednostki, dla każdego roku kalendarzowego. A zatem planowany rejestr
publiczny prowadzony elektronicznie będzie składał się z oddzielnych części,
tj. z części odnoszącej się do faktu narodzin osoby, zawarcia przez nią małżeństwa oraz jej zgonu. Dodatkowo ustawodawca w ramach elektronicznego zbioru
danych dokonuje wyróżnienia niewystępującego dotychczas rejestru uznań13.
Niniejszy rejestr ma stanowić nowatorskie rozwiązanie, którego zadaniem jest
usprawnienie komunikowania – w pewnym sensie przekazywania informacji
w przedmiocie złożonych oświadczeń o uznaniu ojcostwa pomiędzy kierownikami różnych urzędów stanu cywilnego14. W jego ramach mają być gromadzone
informacje w przedmiocie przyjęcia, czy też dokonania odmowy przyjęcia niniejszych oświadczeń złożonych przez osobę podającą się za ojca narodzonego
dziecka. W samym założeniu niniejszy rejestr ma stanowić sprawne narzędzie służące kierownikom urzędów stanu cywilnego do ustalenia informacji o istnieniu,
o wcześniejszym złożeniu oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa. Jego
właściwość i znaczenie jako kategorii prawnej sprowadza się do eliminowania sytuacji podwójnego przedkładania tego rodzaju oświadczeń przed kierownikami
urzędów stanu cywilnego, którzy reprezentują odmienną właściwość miejscową.
W szczególności chodzi w tym wypadku o zapobieganie tego rodzaju sytuacjom,
w ramach których po otrzymaniu odmowy przyjęcia oświadczenia przez jednego kierownika osoba zainteresowana występuje z tego rodzaju oświadczeniem
wyodrębnienia dwóch dodatkowych rodzajów odpisów. Chodzi w tym wypadku o odpis skrócony aktu urodzenia dziecka martwego oraz odpis aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
13 Zob. art. 19 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r.
14 W myśl art. 19 ust. 2 P.a.s.c. z 2014 r. w rejestrze uznań będą gromadzone następujące informacje: nazwisko i imiona oraz nazwiska rodowe, data i miejsce urodzenia matki dziecka oraz
mężczyzny uznającego ojcostwo; numery tych osób w systemie PESEL; nazwisko i imię (imiona), płeć, data i miejsce urodzenia dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po sporządzeniu
aktu urodzenia oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany, data i miejsce urodzenia oraz płeć
dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed sporządzeniem aktu urodzenia, a po urodzeniu
dziecka; informacje, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed
urodzeniem dziecka, data śmierci dziecka oraz informacje o dacie powzięcia przez mężczyznę
uznającego ojcostwo wiadomości o śmierci dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po śmierci
dziecka; oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony,
lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony,
jeżeli są znane; data złożenia przez mężczyznę oświadczenia, że dziecko pochodzi od niego; data
odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa; nazwisko i imię kierownika
urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego oświadczenie lub odmawiającego przyjęcia
oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa dziecka.

46

Katarzyna Tomaszewska

do innego kierownika urzędu stanu cywilnego. W tego rodzaju przypadkach
kierownik urzędu stanu cywilnego nie jest podmiotem rozstrzygającym – nie
jest decydentem w sprawach o uznanie ojcostwa15. Zgodnie z treścią art. 581
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego16, wyłączna właściwość rzeczowa w niniejszych sprawach została zastrzeżona na rzecz
właściwego sądu opiekuńczego, rola zaś samego kierownika sprowadza się do
niedopuszczenia do przyjęcia oświadczenia, jeśli osoba już uprzednio otrzymała
decyzję negatywną, mimo iż wydaną przez organ o innej właściwości miejscowej. A zatem oceniając zasadność wprowadzenia niniejszego instrumentu należy
wskazać, że będzie on stanowił optymalną formę gromadzenia informacji i ich
udostępniania podmiotom legitymowanym w przedmiocie zapoznania się z informacją o istnieniu oświadczeń w sprawie ojcostwa. Sporządzając bowiem akt
urodzenia dziecka zrodzonego z matki niepozostającej w związku małżeńskim,
kierownik urzędu stanu cywilnego w sposób łatwy i szybki będzie mógł dokonać
weryfikacji w przedmiocie uznania ojcostwa dziecka, którego dotyczy przygotowywany akt urodzenia.
Ponadto warto również zauważyć, że sam ustawodawca w P.a.s.c. 2014 r.
pomimo wprowadzenia i posługiwania się kategorią systemu teleinformatycznego, jako narzędziem, dzięki któremu możliwym staje się funkcjonowanie elektronicznego rejestru – rejestru publicznego, nie definiuje niniejszego pojęcia.
Ponadto w treści samej P.a.s.c. z 2014 r. niemożliwym okazuje się odnalezienie
jednoznacznie sprecyzowanego odesłania do uregulowań odrębnej ustawy, która
w tym zakresie powinna mieć zastosowanie. Chodzi w tym wypadku o art. 3 pkt
3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne17. W myśl niniejszego uregulowania przez system
teleinformatyczny należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, które zapewniają przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne
za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia
końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
15

Z przeciwnej jednakże strony warto również zwrócić uwagę, że zastąpienie papierowej rejestracji – rejestracją elektroniczną pociągnęło za sobą również zmiany w zakresie dotychczasowej procedury przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa, w ramach której kierownik urzędu
stanu cywilnego przestaje być jedynie biernym obserwatorem, ale zostaje mu przyznana legitymacja w przedmiocie dokonania oceny dopuszczalności niniejszego uznania. Z tego też względu
w myśl art. 62 P.a.s.c. z 2014 r. została utrzymana instytucja protokołu dla utrwalenia czynności
dokumentowania oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, przy jednoczesnym dokładnym
wyznaczeniu danych zasilających jego treść.
16 Tekst jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 101 ze zm., [dalej cyt.: K.p.c.].
17 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114.
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telekomunikacyjne18. Co więcej, na płaszczyźnie przedstawionego powyżej elektronicznego zbioru danych uwidacznia się jeszcze jedna kwestia – kwestia związana z dopuszczalnością wynoszenia zbiorów poza miejsce ich przechowywania.
Niewątpliwe sam efekt zastąpienia papierowych ksiąg zbiorami elektronicznymi
już z mocy prawa przekreśla konstrukcję i dopuszczalność ich wyniesienia poza
urząd stanu cywilnego. Wprowadzenie bowiem zinformatyzowanego sytemu
gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących stanu cywilnego eliminuje bowiem konieczność ustalenia ważnych przyczyn przemawiających za
wyrażeniem zgody na zmianę miejsca ich znajdowania się. Niniejsza przesłanka
będzie miała jedynie zastosowanie w okresie tzw. przejściowym, tj. do momentu
całkowitego przeniesienia wszystkich danych odnoszących się do rejestrowania
zdarzeń z zakresu stanu cywilnego do systemu teleinformatycznego.
Przechodząc dalej w prowadzonych rozważaniach należy podkreślić, że
ustawodawca utrzymał zasadę obligatoryjnego rejestrowania wszystkich urodzeń, małżeństw i zgonów, w efekcie których mają powstawać elektroniczne akty
stanu cywilnego. Co więcej, w świetle P.a.s.c. z 2014 r. wprowadzenie rejestru
stanu cywilnego prowadzonego w systemie teleinformatycznym w swoim założeniu ma pociągać za sobą wykorzystanie nowych metod wydawania dokumentów
z rejestru stanu cywilnego. Co do samej zawartości merytorycznej jak i również
w aspekcie dopuszczalnych kategorii dokumentów podlegających udostępnieniu,
czy inaczej objętych procesem wydania z rejestru, należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadza zasadniczych zmian. Z rejestru mają bowiem być wydawane odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie
cywilnym, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
danych dotyczących określonej osoby. One mają zastąpić aktualnie występujące w obrocie zaświadczenia wydawane z papierowych ksiąg stanu cywilnego.
Ponadto z rejestru mają być wydawane zaświadczenia, których rola sprowadza
się do stwierdzenia, w myśl którego zgodnie z prawem polskim obywatel polski i cudzoziemiec mogą zawrzeć związek małżeński poza granicami RP. Wzory niniejszych dokumentów zostaną określone treścią rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych. Ponadto celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wydawania dokumentacji papierowej ze zbioru elektronicznego stanu
cywilnego minister właściwy ds. wewnętrznych zapewni kierownikom urzędów
stanu cywilnego zabezpieczone blankiety niezbędne do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. Koszt ich produkcji zostanie pokryty ze środków budżetu
państwa, odciążając tym samym budżety jednostek samorządu terytorialnego19.
18

Dz.U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.
Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego, s. 56. (druk sejmowy nr 2620).
19
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Niniejsze rozwiązanie okazuje się nie tylko korzystne z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa, ale również i zapewnienia jednolitości – szczególnie
istotnej z punktu widzenia traktowania aktów stanu cywilnego jako dokumentów urzędowych. Analizując bowiem istniejący stan faktyczny w przedmiocie
wydawania aktów stanu cywilnego należy podkreślić, że stanowią one grupę
dokumentów objętych najsłabszą ochroną, co więcej ochroną nieadekwatną do
roli jaka jest im przypisana w istniejącym obrocie prawnym. Niniejszy stan rzeczy budzi kontrowersje, albowiem przedłożenie odpisu konkretnego aktu stanu
cywilnego nierzadko stanowi warunek otrzymania pozytywnego rozstrzygnięcia
przez jednostkę w rozmaitych postępowaniach administracyjnych. Niewątpliwe
odpis aktu stanu cywilnego jako dokument stanowiący dowód na potwierdzenie
faktów – zdarzeń stwierdzonych w jego treści, a odnoszących się do konkretnej
jednostki pod względem swojego znaczenia nie odbiega od innych tego rodzaju
dokumentacji. Niemniej jednak fakt ich wydawania wykazuje zasadnicze rozbieżności w porównaniu np. do dokumentów paszportowych, dowodów tożsamości,
cechujących się jednolitością fizycznego ich wyglądu i zachowaniem wysokich
standardów bezpieczeństwa. Aktualnie zamawiane przez kierowników urzędów
stanu cywilnego w samodzielnie wybranych drukarniach blankiety są drukowane na zwykłym papierze, bez wykorzystania większych zabezpieczeń, przy
użyciu najprostszej techniki uniemożliwiając tym samym ekspertom dokonanie
ich jednoznacznej identyfikacji. Jest to efekt występowania istotnych odmienności, które eliminują możliwość dokonania właściwej analizy ich fizycznego
wyglądu. Chodzi w tym wypadku o rozbieżności w zakresie kolorystyki, umiejscowienia znaku wodnego, rozbieżności w zakresie umiejscowienia nadruków.
Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia samej jakości wydruków także wykazujących rozbieżności20. W obliczu istniejącego stanu rzeczy można zauważyć,
że dokumenty tej samej kategorii, o tej samej wartości merytorycznej i przede
wszystkim spełniające tą samą funkcję „zasadniczo od siebie odbiegają”, uniemożliwiając tym samym jednoznaczne przesądzenie o ich oryginalności. Zatem
wejście w życie rozwiązań, które zostały określone w art. 27 P.a.s.c. z 2014 r.
w sposób skuteczny wyeliminuje istniejącą dowolność kierowników urzędów
stanu cywilnego. Chodzi w tym wypadku o dowolność w zakresie zamawiania
i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. Jest to o tyle istotne, albowiem
posiadając status dokumentów urzędowych, wykorzystywanych przez jednostki
w rozmaitych postępowaniach przed organami administracji publicznej odpisy
aktów stanu cywilnego muszą posiadać taką rangę, na jaką zasługują oraz dawać
gwarancję pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego.
20

Tamże.

Ocena procesu informatyzacji aktów stanu cywilnego na podstawie nowej ustawy...

49

Z kolei dokonując konfrontacji aktualnie obowiązującego uregulowania
zawartego w art. 79 P.a.s.c. oraz regulacji określonej w art. 44 P.a.s.c. z 2014
r. nie sposób nie zauważyć, że z racji wprowadzenia elektronicznego rejestru
następuje rezygnacja z dopuszczalności wydawania zaświadczenia o zaginięciu
lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. Niewątpliwe zinformatyzowanie procesu rejestrowania zdarzeń z zakresu stanu cywilnego pociąga za sobą eliminację
dotychczasowych metod papierowego gromadzenia danych dotyczących stanu
cywilnego jednostki. Niemniej jednak należy zauważyć, że o ile tzw. nowe zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, jak i nowe akty stanu cywilnego z dniem 1 tycznia
2015 r. (ewentualnie po 1 marca 2015 r.) mają być elektronicznie rejestrowane
i przybierać postać elektroniczną, to jednak przekształcanie dotychczasowych aktów stanu cywilnego ma przybierać postać zabiegu przebiegającego długofalowo.
Podkreśla to sam ustawodawca w uzasadnieniu do P.a.s.c. z 2014 r. wskazując, że
dotychczasowe akty będą przenoszone do systemu teleinformatycznego stopniowo m.in. poprzez wprowadzanie w ich treści określonych zmian21. Niniejsze sformułowanie wyraźnie determinuje zamiar wprowadzenia okresu przejściowego,
czyli okresu, w którym elektronicznym aktom stanu cywilnego będą towarzyszyć
wersje papierowe, a tym samym i papierowe zbiory danych dotyczących stanu
cywilnego jednostki. Niezasadnym zatem wydaje się być przyjęte przez ustawodawcę całkowite odrzucenie instrumentu wydawania zaświadczeń o zniszczeniu
lub zaginięciu księgi. Skoro zgodnie z treścią P.a.s.c. z 2014 r. wykorzystanie
elementów procesu informatyzacji w postępowaniu administracyjnym z zakresu
rejestracji stanu cywilnego nie powoduje automatycznego i natychmiastowego
wyparcia z obrotu ksiąg posiadających postać papierową, tym samym możliwym
okazuje się wystąpienie tego rodzaju sytuacji, w ramach której koniecznym będzie uzyskanie niniejszego zaświadczenia.
Niezależnie jednak od przedstawionych rozważań szczególną uwagę należy
zwrócić na przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie odnoszące się do sposobów wydawania aktów stanu cywilnego. Chodzi w tym wypadku o dotychczas
niewystępującą możliwość elektronicznego pozyskiwania danych z rejestru stanu cywilnego. Nowością jest bowiem dopuszczalność wydania dokumentów,
o których stanowi art. 44 ust. 1 P.a.s.c. 2014 r. w formie dokumentu elektronicznego. Wprawdzie sam projektodawca nie definiuje pojęcia dokumentu elektronicznego, mimo iż z samej treści uregulowań jednoznacznie wynika dążenie
ustawodawcy do nadania niniejszej kategorii znaczenia sprawnego instrumentu
realizacji zadań publicznych. Chodziło bowiem o wykorzystanie takiego mechanizmu procesu informatyzacji, którego celem będzie przyśpieszenie działania
21

Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego, s. 47. (druk sejmowy nr 2620).
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organu administracji publicznej, zwieńczeniem czego ma być szybkie uzyskanie dokumentu urzędowego przez jednostkę zainteresowaną. Samą zaś istotę
i znaczenie elektronicznego aktu stanu cywilnego, czy też zaświadczenia wydawanego z treści przedmiotowego rejestru publicznego należy postrzegać przez
pryzmat interpretacji dokumentu elektronicznego określonego w art. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne22 w związku z regulacjami ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym23. Chodzi w tym wypadku nie tylko o kwestię
ustalenia znaczenia samej kategorii podpisu elektronicznego weryfikowanego
kwalifikowanym certyfikatem, ale przede wszystkim o uwypuklenie znaczenia
niniejszej kategorii prawnej jako instrumentu nadającego ważność dokumentom
elektronicznym w kontaktach z podmiotami władzy publicznej. W myśl art. 3
pkt. 2 dokumentem elektronicznym jest stanowiący odrębną całość znaczeniową
zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. W świetle przedstawianej interpretacji
każdy dokument elektroniczny może być dowolnie konwertowany i zapisywany
na wszelkich nośnikach, pod warunkiem, że można je później odczytać i przywrócić im pierwotną postać. Co więcej ten sam dokument elektroniczny może
być zapisany w wielu różnych miejscach i na różnych nośnikach jednocześnie.
Na tej płaszczyźnie można zatem stwierdzić, że stanowi kategorię prawną dzięki
której może nastąpić przyspieszenie samego procesu zmierzającego do uzyskania
oczekiwanego przez obywatela odpisu aktu stanu cywilnego jak i jego dalszego
przekazania w formie załącznika, bądź też jako wymaganego dowodu na potwierdzenie zdarzeń – faktów stwierdzonych w jego treści. W tym jednak zakresie
dominujące znaczenie odgrywa jednak fakt opatrzenia niniejszego dokumentu
elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem przez kierownika USC. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że sam ustawodawca nie tylko nie determinuje znaczenia pojęcia podpisu
elektronicznego, ale tym bardziej nie odnosi się do jego kwalifikowanej postaci
jaką stanowi bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym
certyfikatem. Przede wszystkim zaś zachowuje milczenie w kontekście skutków
prawnych jego zastosowania w treści dokumentu elektronicznego.
W myśl art. 3 pkt. 2 PodElektrU pod pojęciem bezpiecznego podpisu elektronicznego należy rozumieć – podpis elektroniczny, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest sporządzany za pomocą
podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych
22
23

Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 (dalej cyt.: PodElektrU).
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służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do
których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych
danych jest rozpoznawalna. Niezależnie jednak od samej treści definicji legalnej wskazanego powyżej zagadnienia istotne znaczenie posiadają skutki prawne
sygnowania dokumentu za pomocą niniejszego instrumentu. Biorąc bowiem
pod uwagę treść uregulowań PodElektrU, (przy założeniu posiadania przez nie
zastosowania w kontekście opatrywania elektronicznych odpisów aktów stanu
cywilnego i zaświadczeń wydawanych z rejestru stanu cywilnego), bezpieczny
podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu będzie wywoływał skutki prawne określone ustawą, jeżeli zostanie złożony
w okresie ważności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złożony
w okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego
weryfikacji będzie wywoływał skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia. Same zaś dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu będą równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom
opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią
inaczej24. Niewątpliwe treść P.a.s.c. z 2014 r. z uwagi na przyjętą postawę bierną
ustawodawcy w przedmiocie zastosowania własnej interpretacji znaczeniowej
instytucji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak również ze względu
na występujący brak określenia skutków prawnych zastosowania bezpiecznego
podpisu elektronicznego na tego rodzaju dokumencie elektronicznym nie można
potraktować jako dążenie do zastosowania własnej, a przede wszystkim odmiennej regulacji. W tym sensie można przyjąć, że ustawodawca daje przyzwolenie
do stosowania interpretacji przez pryzmat, czy raczej przy pomocy uregulowań
PodElektrU. Pomijając jednakże sam aspekt przyjętego przez projektodawcę sposobu odniesienia się do interpretacji omówionych powyżej instytucji prawnych,
doniosłe znaczenie odgrywa zasadność wyodrębnienia i wykorzystania zarówno dokumentu elektronicznego, jak i kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w kontekście aktów stanu cywilnego. Dopuszczalność bowiem wydawania elektronicznych dokumentów z rejestru stanu cywilnego bezwzględnie przyczyni się
do skrócenia i usprawnienia czynności podejmowanych w urzędach organów
administracji publicznej – w urzędach stanu cywilnego.
Dokonując analizy zawartości merytorycznej omówionego powyżej elektronicznego zbioru danych odnoszących się do stanu cywilnego obywateli należy
również odnieść się do kwestii ingerowania w treści uprzednio sporządzonych
aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu. Ma to szczególne znaczenie, albowiem w świetle uregulowań P.a.s.c. z 2014 r. w związku z procesem
24

Zob. art. 5 ust. 1 i ust. 2 PodElektrU

52

Katarzyna Tomaszewska

informatyzacji nastąpi zmiana co do sposobu zamieszczania przypisków w treści
aktów stanu cywilnego, rozumianych jako informacja w przedmiocie istnienia
innych aktów stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby, bądź też interpretowanych jako informacja wpływająca na stan cywilny danej osoby. Niewątpliwe
na skutek procesu informatyzacji nastąpi odciążenie kierowników USC poprzez
zwolnienie z obowiązku przesyłania zawiadomienia o istnieniu kolejnego aktu
dotyczącego tej samej osoby lub też informacji w przedmiocie zmiany stanu
cywilnego niniejszej osoby. W związku z zapewnieniem pełnego dostępu do
rejestru stanu cywilnego ten sam kierownik USC będzie mógł samodzielnie zamieścić informację o istnieniu innych aktów stanu cywilnego dotyczących tej
samej jednostki. Kierownik USC który sporządził akt, lub wzmiankę25 do aktu,
będzie mógł również posłużyć się formą przypisku nawet wówczas, gdy inny
kierownik USC dokonał sporządzenia uprzednio występującego aktu dotyczącego tej samej osoby.
Ponadto nie bez znaczenia pozostaje również kwestia zbiorowych akt rejestracji stanu cywilnego, albowiem i w tym zakresie można doszukać się istnienia
rozwiązań podyktowanych procesem informatyzacji. Zgodnie z treścią art. 26
ust. 3 P.a.s.c. z 2014 r. akta zbiorowe rejestracji będą prowadzone w dwojaki
sposób. Chodzi w tym wypadku o istnienie części papierowej oraz części elektronicznej. W myśl definicji legalnej określonej w ust. 1 tego artykułu ustawodawca
dokonuje wyliczenia tych dokumentów, które stanowiąc postać oryginalną są
podstawą do sporządzenia aktu stanu cywilnego, lub stanowią podstawę do dołączenia wzmianki dodatkowej, bądź zamieszczenia przypisku. Co istotne z racji
dopuszczalności istnienia dwutorowej formy zbiorowych akt stanu cywilnego
możliwym stanie się wyróżnienie w ich ramach dokumentów papierowych oraz
dokumentów elektronicznych wzajemnie się uzupełniających. Niewątpliwe podstawowymi dokumentami papierowymi, których rola będzie sprowadzała się do
zasilania treści zbiorowych akt stanu cywilnego będą własnoręcznie podpisane
protokoły przez osoby składające oświadczenia przed kierownikiem USC, bądź
też przed konsulem np. z racji zawierania związku małżeńskiego. Ponadto treść
nowych uregulowań dopuszcza również możliwość zamieszczenia w rejestrze
stanu cywilnego odwzorowania cyfrowego dokumentu papierowego pochodzącego ze zbiorowych akt rejestracji, jak również opisu dokumentów nieposiadających formy elektronicznej. W swoim założeniu akta zbiorowe rejestracji mają
być objęte ochroną przed zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionymi wglądem
25

Wzmianka dodatkowa stanowi narzędzie, przy pomocy którego do aktu stanu cywilnego dołącza się informacje o zdarzeniach, które powstały po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
a które mają znaczenie biorąc pod uwagę treść aktu lub determinują jego ważność. Niniejsze narządzie zostało utrzymane w treści uregulowań nowej P.a.s.c.
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osobami trzecimi. A w razie potrzeby będą poddawane procesowi konserwacji26. Z racji dopuszczalności istnienia akt dwojakiego rodzaju, ustawodawca
przewidział możliwość wyniesienia ich części papierowej za zgodą wojewody
oraz w sytuacji istnienia zagrożenia, a zatem dla zapewnienia ochrony. Niniejsza
dopuszczalność z racji posiadanej formy nie ma zastosowania w odniesieniu do
części elektronicznej niniejszego zbioru dokumentacji27. Na zakończenie należy
również zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny element w zakresie omawianego
zagadnienia. Mianowicie chodzi o wskazanie, że pomimo zastosowanego przez
ustawodawcę określenia dokumentów wchodzących w skład akt zbiorowych rejestracji jako dokumentacji, która nie podlega zwróceniu, z przeciwnej strony
uwidacznia się możliwość ich wydania w formie dokumentu elektronicznego
na żądanie sądu, prokuratora. W niniejszej grupie podmiotów uprawionych do
wystąpienia z żądaniem znalazła się również osoba posiadająca interes prawny,
a zatem osoba, która jest w stanie wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy sytuacją faktyczną, w której się znalazła, a konkretnym przepisem który
stanowi podstawę do spełnienia jej oczekiwań w zakresie uzyskania przedmiotowego dokumentu urzędowego28. Ponadto jak wskazuje ustawodawca wyjątek
od zasady nieudostępniania dokumentacji wchodzącej w zakres akt zbiorowych
rejestracji sprowadza się do możliwości wydania oryginału zagranicznego dokumentu stanu cywilnego osobie wnioskującej, która uprzednio „zasiliła” tego
rodzaju zbiór danych poprzez przedłożenie niniejszego aktu. Realizacja niniejszej
26

Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego, s. 54. (druk sejmowy nr druku 2620).
27 Należy jednak zauważyć, że przy określeniu dopuszczalności wyniesienia zbioru papierowego zostało jednocześnie podkreślone znaczenie zapewnienia ochrony danych osobowych
zgodnie z art. 17 ust. 1 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. UE L 281 z 23.11.1995 r., s. 31). Z kolei
w myśl art. 27 ust. 4 P.a.s.c. z 2014 r. został określony sposób zabezpieczenia części papierowej
zbiorowych akt rejestracji stanu cywilnego w przypadku ich wyniesienia poza urząd organu administracji publicznej za zgodą wojewody oraz w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego
niniejszej dokumentacji.
28 Niemniej jednak bez względu na istniejącą formę akt zbiorowych rejestracji projektodawca
nakłada na kierowników urzędów stanu cywilnego zobowiązanie w zakresie ich przechowywania,
różnicując przy tym okresy ich pozostawania w zasobach urzędu stosownie do kategorii zdarzeń
rejestrowanych. W odniesieniu bowiem do aktów urodzenia i dokumentów stanowiących podstawę ich „stworzenia” oraz zmiany okres ten będzie wynosił 100 lat. Co więcej ten sam okres ulegnie
skróceniu w kontekście aktów małżeństw oraz aktów zgonu. Niniejsze okresy przechowywania
w myśl projektowanych uregulowań będą liczone od końca roku kalendarzowego, w ramach którego doszło do sporządzenia dokumentu, a po ich upływie zostaną przekazane do archiwum państwowego.
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dopuszczalności pozostaje w ścisłym związku z obowiązkiem kierowników USC
sprowadzającym się do sporządzenia kopii za zgodność z oryginałem, stanowiącej postać odtwórczą dokumentacji udostępnianej ze zbioru.
Kolejną kwestią wymagającą uwagi z punktu widzenia prowadzonych rozważań jest wyróżnione uprzednio zapewnienie dostępu do elektronicznego zbioru danych z zakresu stanu cywilnego. W myśl art. 5 P.a.s.c. z 2014 r. rejestr stanu
cywilnego będzie prowadzony przez ministra właściwego ds. wewnętrznych
w systemie teleinformatycznym. Z kolei podmiotem legitymowanym w zakresie
dokonywania stosownych wpisów będących efektem procesu rejestracji zdarzeń
z zakresu stanu cywilnego nadal pozostanie kierownik USC, bądź jego zastępca.
A zatem w tym zakresie należy zwrócić uwagę na występujący brak odmienności
w konfrontacji z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami. Wprawdzie na gruncie obwiązującej P.a.s.c. ustawodawca wskazuje na uprawnienie kierownika USC
lub jego zastępcy w zakresie prowadzenia i wykonywania czynności z zakresu
rejestracji, niemniej jednak faktyczne ujęcie niniejszego zagadnienia sprowadza
się do dokonywania stosownych wpisów w treści ksiąg stanu cywilnego. Fakt ich
dokonywania został powielony na płaszczyźnie P.a.s.c. z 2014 r. z zachowaniem
dotychczasowych podmiotów uprawnionych i ich dotychczasowych kompetencji. Wyjątek stanowi jedynie aspekt prowadzenia zbioru danych, co do którego
kompetencja prowadzenia z racji posiadania elektronicznego charakteru została
zastrzeżona na rzecz naczelnego organu administracji publicznej – administracji
rządowej – ministra właściwego ds. wewnętrznych. Niewątpliwe niniejsze rozwiązanie sprowadzające się poniekąd do pozbawienia kierowników USC części
ich właściwości rzeczowej nie powinno budzić wątpliwości, tym bardziej przy
uwzględnieniu innych przykładów realizacji procesu informatyzacji w ramach
odrębnych postępowań29.
29

Przykładowo chodzi w tym wypadku o istnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi i działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r.
w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 poz. 672). Ponadto na wyróżnienie zasługuje Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego utworzona i prowadzona przez ministra sprawiedliwości,
której zadaniem jest udostępnianie informacji w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych
danych zawartych w KRS. Krajowy Rejestr Sądowy z kolei jest scentralizowaną, informatyczną
bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: 1. rejestru przedsiębiorców, 2. rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, 3. rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestry KRS prowadzą w systemie
informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część – tzw. sądy rejestrowe.
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Niezależnie jednak od powyższego, zasadnicze znaczenie z punktu widzenia
informatyzacji aktów stanu cywilnego ma aspekt zapewnienia dostępu do rejestru
prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Jest to istotne o tyle, albowiem
w niniejszym świetle można doszukiwać się korzyści występujących zarówno po
stronie podmiotów, którym dostęp został zapewniony z racji usprawnienia ich
pracy i zmniejszenia zakresu obowiązków, jak również po stronie podmiotów
administrowanych, tj. jednostek zainteresowanych uzyskaniem konkretnego dokumentu urzędowego. W myśl ust. 3 art. 5 P.a.s.c. z 2014 r., dostęp do rejestru
stanu cywilnego będą posiadali minister właściwy ds. wewnętrznych, wojewoda
w zakresie sprawowanego nadzoru oraz kierownicy urzędów stanu cywilnego
i ich zastępcy. Z racji zapewnienia kierownikom USC powszechnego i czynnego
dostępu do rejestru stanu cywilnego, możliwym stanie się składanie wniosków
o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia do wybranego przez
siebie kierownika USC. Będzie to możliwe niezależnie od miejsca zamieszkania,
niezależnie od miejsca zameldowania jednostki, a przede wszystkim bez względu
na miejsce rejestracji zdarzenia, do którego odnosi się wnioskowany dokument.
Co jednak ważne, ustawodawca nie dopuszcza możliwości przedkładania niniejszego wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie przewiduje
również w tym wypadku formy dokumentu elektronicznego utrzymując zatem
dotychczasowe (tradycyjne) rozwiązania sprowadzające się do wyłącznego korzystania z formy papierowej30.
Z perspektywy ułatwień jakich można doszukać się w związku z wprowadzeniem elektronicznego rejestru stanu cywilnego po stronie jednostek administrowanych, należy zwrócić uwagę na wyeliminowanie obowiązku przedkładania
stosownych odpisów aktów stanu cywilnego w związku z zamiarem zawarcia
związku małżeńskiego. Niniejsza dopuszczalność ma zastosowanie względem
obywateli polskich wstępujących w związek małżeński przed kierownikiem USC
lub w formie wyznaniowej wywołującej skutki cywilnoprawne. Niemniej jednak
należy jednocześnie zwrócić w tym miejscu uwagę na zastosowanie pewnego
rodzaju ograniczenia. Chodzi w tym wypadku o warunek sporządzenia niniejszej dokumentacji na terytorium RP. Ponadto z przeciwnej strony należy również zauważyć, że pomimo przedstawionego powyżej zwolnienia z obowiązku
30

Jedynym przykładem przekazywania dokumentacji w formie elektronicznej przewidzianym w P.a.s.c. z 2014 r. jest określona w art. 53 ust. 4 dopuszczalność przekazania karty urodzenia
i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jak wynika z ust. 5 niniejszego uregulowania minister właściwy ds. zdrowia
ma określić w drodze rozporządzenia wzór karty urodzenia oraz wzór karty martwego dziecka,
które będą sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając przy tym przejrzystość i kompletność wymaganych danych.

56

Katarzyna Tomaszewska

informacyjnego obywateli, ustawodawca przewidział również wyjątek od niniejszej sytuacji. Dotyczy to utrzymania wymogu przedłożenia stosownej dokumentacji, której zadaniem jest potwierdzenie stanu cywilnego w odniesieniu do osób
zamierzających wstąpić w związek małżeński przed konsulem. Niewątpliwe jest
to naturalna konsekwencja pominięcia tego rodzaju organów przy kreowaniu
katalogu podmiotów, którym ma być zapewniony dostęp do elektronicznego
zbioru, co nie do końca można ocenić pozytywnie, albowiem prowadzi do różnicowania obywateli ze względu na miejsce zawierania związku małżeńskiego.
Odnosząc się z kolei do samego faktu zapewnienia dostępu do rejestru
stanu cywilnego kierownikom USC należy zauważyć, że w dokonywaniu charakterystyki jego przebiegu, czy też w dokonywaniu swoistej oceny należy posłużyć się aspektem powszechności, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na
dopuszczalność aktywnej – tj. czynnej postawy niniejszych organów. Mowa jest
o powszechności, albowiem w ramach danego rejestru prowadzonego w systemie teleinformatycznym wszyscy kierownicy będą mieli zapewniony dostęp, co
więcej dostęp ten będzie obejmował całokształt treści w nim znajdującej się.
Z kolei czynny dostęp należy utożsamiać z możliwością zamieszczania w nim
stosownych wpisów polegających na pierwotnym rejestrowaniu zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, jak również na dokonywaniu stosownych modyfikacji
treści w formie wzmianek dodatkowych, czy też przypisków.
Z racji przypisania kierownikom USC funkcji tzw. podmiotu zasilającego
elektroniczny rejestr stanu cywilnego na sądy nałożono obowiązek przekazywania prawomocnych orzeczeń będących podstawą do dokonywania stosownych wpisów w tego rodzaju zbiorze. Jest to o tyle istotne albowiem niniejsze
orzeczenia nie tylko mogą posiadać wpływ na treść aktu stanu cywilnego, ale
i również mogą determinować jego ważność. Bez wątpienia wprowadzenie przez
ustawodawcę niniejszego rozwiązania należy potraktować jako element obiegu
informacji z zakresu stanu cywilnego pomiędzy organami administracji publicznej i sądami powszechnymi. Niemniej jednak należy przy tym zauważyć, że jest
to wyraźny przykład jednostronnego przekazu danych – przekazu pochodzącego
od organów wymiaru sprawiedliwości i nie działającego w stronę przeciwną. Niezależnie jednak od samego kierunku trzeba podkreślić, że ma on zagwarantować
kierownikom USC możliwość pozyskiwania wiedzy odnośnie prawomocności
orzeczeń sądów, które posiadają wpływ na kształtowanie treści rejestru stanu
cywilnego, albowiem data uprawomocnienia się orzeczenia odgrywa fundamentalne znaczenie w kontekście ustalenia pochodzenia dziecka, czy też możliwości
zawarcia przez osobę rozwiedzioną kolejnego małżeństwa, czy też powrotu do
nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. W świetle dotychczasowych uregulowań, zgodnie z którymi prawomocność orzeczeń stwierdza
sąd na wniosek strony, uzyskiwanie tego rodzaju informacji przez kierowników
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USC jest znacznie utrudnione. A zatem wprowadzenie przywołanego powyżej
rozwiązania znacznie usprawni wykonywanie czynności rejestracyjnych w urzędach stanu cywilnego. Wprawdzie na niniejszej płaszczyźnie pierwszoplanową
rolę zajmują korzyści jakie uwidaczniają się po stronie organów administracji
publicznej, niemniej jednak poprzez fakt gwarantowania pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego z uwagi na odwzorowanie prawdziwych danych w elektronicznym rejestrze, możliwym stanie się również odnalezienie pozytywnego
oddziaływania na sytuację prawną jednostek administrowanych.
Z kolei zapewnienie pełnego dostępu do elektronicznego zbioru danych
wszystkim kierownikom USC stanowi istotne novum w zakresie czynności rejestracyjnych stanu cywilnego z punktu widzenia współczesnej jednostki zmieniającej
swoje miejsce zamieszkania. Zniesienie obowiązku występowania z wnioskiem
o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia do tego organu, który
dokonał „pierwotnego” procesu rejestracji zdarzenia, dla potwierdzenia którego
następuje wnioskowanie o wydanie dokumentu urzędowego, znacznie usprawni
załatwianie spraw administracyjnych przez obywateli. Co więcej należy wskazać,
że niniejsze rozwiązanie będzie posiadało efekt długofalowy. Nie będzie bowiem
prowadziło tylko i wyłącznie do przyśpieszenia procesu wydawania dokumentu
urzędowego (tym bardziej w obliczu dopuszczalności uzyskania jego treści w postaci elektronicznej), ale również do usprawnienia i ułatwienia realizacji innych
spraw w kontaktach z organami administracji publicznej – właśnie w oparciu
o posiadany odpis aktu, czy też przy użyciu posiadanego zaświadczenia.
Wątpliwości natomiast może budzić projektowana zasada, w myśl której
po dokonaniu rejestracji zdarzenia możliwym będzie uzyskanie jednego odpisu aktu stanu cywilnego31. Wprawdzie należy uznać, że niniejsze rozwiązanie
będzie efektem zagwarantowanego, szerokiego dostępu do treści rejestru stanu cywilnego wszystkim kierownikom USC. Z przeciwnej jednak strony należy zauważyć, że odpisy aktów stanu cywilnego jako dokumenty stanowiące
urzędowe potwierdzenia faktów czy też zdarzeń w nich stwierdzonych często
stanowią jeden z elementów wymaganej dokumentacji przy ubieganiu się przez
jednostkę o określone świadczenie przewidziane w prawie powszechnie obowiązującym. Wprawdzie dla załatwienia niektórych spraw administracyjnych,
w ramach których odpis aktu stanu cywilnego stanowi załącznik do przedkładanego wniosku o przyznanie określonego świadczenia wystarczy jedynie okazanie
31

Wyjątkiem ma być sytuacja, w ramach której ze względu na problemy techniczne, ze względu na niedostępność systemu teleinformatycznego nie będzie możliwym dokonanie rejestracji
zgonu osoby w terminie określonym przepisami prawa. Wówczas projektodawca dopuszcza wydanie dwóch odpisów sporządzonego aktu zgonu. Jeden z nich zostanie przeznaczony dla osoby,
która zgłasza zgon, a drugi dla administracji cmentarza.
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niniejszej dokumentacji (np. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), niemniej jednak nie jest to obowiązująca reguła posiadająca zastosowanie
w każdym przypadku. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na występowanie
nierzadkiej wymagalności przedkładania przed organem administracji publicznej odpisów aktów stanu cywilnego w ich wersji oryginalnej, którą w dalszej
kolejności należy pozostawić w aktach sprawy np. wydanie paszportu dla osoby
niepełnoletniej. Niniejsza niedogodność z racji procesu informatyzacji będzie
mogła zostać zniwelowana poprzez dopuszczalność wydawania odpisów aktów
cywilnego w postaci dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Niemniej jednak jak zostało już uprzednio określone
sam ustawodawca w treści P.a.s.c. z 2014 r. nie determinuje wartości – znaczenia elektronicznych odpisów aktów stanu cywilnego. Nie odnosi się również do
skutków prawnych tego rodzaju dokumentacji. Zakładając jednakże dopuszczalność przedkładania elektronicznych odpisów aktów stanu cywilnego jako równoważnych i wywołujących te same skutki prawne co dotychczasowe dokumenty
papierowe, koniecznym stanie się jednoznaczne ustalenie kwestii zapisywania
niniejszej dokumentacji na odpowiednim nośniku danych. Przy cywilnego w aktach konkretnej sprawy administracyjnej32.
Na tej płaszczyźnie pojawia się zatem wątpliwość czy w obliczu niniejszego
stanu rzeczy nie lepszym rozwiązaniem mogłoby okazać się zapewnienie stosownym organom administracji publicznej tzw. biernego wglądu do treści zawartej
w rejestrze stanu cywilnego. Posłużenie się w tym miejscu określeniem „biernego
wglądu” ma w tym wypadku doniosłe znaczenie. Chodzi bowiem o stworzenie
takiego mechanizmu, który gwarantowałby uprawnionym podmiotom władzy
publicznej uzyskanie niezbędnej wiedzy dla podjęcia konkretnego rozstrzygnięcia, ale jednocześnie uniemożliwiałby wprowadzanie jakichkolwiek zmian – modyfikacji. Jego rola zatem sprowadzałaby się raczej do dostarczania niezbędnych
informacji z rejestru stanu cywilnego, w żadnym jednak razie nie prowadziłaby
do oddziaływania na treść w nim zawartą. Z kolei jeśli chodzi o zakres podmiotów legitymowanych w ramach tzw. biernego wglądu do rejestru stanu cywilnego, należałoby tu wyróżnić grupę tych organów administracji publicznej,
które w świetle obowiązującego prawa dokonują rozstrzygnięć opierających się
na posiadaniu wiedzy o stanie cywilnym jednostki uprawnionej, bądź o innych
zdarzeniach noszących tego rodzaju znamiona.
Na zakończenie prowadzonych rozważań warto również odnieść się do
nowych obowiązków jakie zostały nałożone na kierowników USC w świetle uregulowań P.a.s.c. z 2014 r. Są one wynikiem zapewnienia wszystkim kierownikom
USC pełnego dostępu – dostępu do wszystkich aktów stanu cywilnego, które
32

Chodzi w tym wypadku o akta sprawy występujące w formie papierowej.
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zostały sporządzone w elektronicznym zbiorze danych. Nie bez znaczenia w tym
wypadku pozostaje kwestia zwolnienia obywateli z dotychczasowego obowiązku legitymowania się odpisem aktu stanu cywilnego dla realizacji przed kierownikiem USC czynności związanych z procesem rejestrowania zdarzeń o których
mowa w treści uregulowań P.a.s.c. z 2014 r. Niniejszy obowiązek sprowadza się
do przyznania kierownikom USC uprawnienia w zakresie aktualizowania zbioru PESEL za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego w ramach którego
ma być prowadzony rejestr stanu cywilnego33. Ponadto w związku z rejestracją
zdarzenia urodzenia ten sam organ zostanie zobligowany do wystąpienia do
ministra właściwego ds. wewnętrznych o nadanie numeru PESEL „nowo narodzonemu” obywatelowi. Realizacja niniejszego zobowiązania stanie się możliwa
na skutek zapewnienia komunikacji pomiędzy systemem teleinformatycznym
w ramach którego ma być prowadzony rejestr stanu cywilnego a rejestrem PESEL, o którym stanowi ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności34. Numer PESEL będzie wówczas umieszczany w elektronicznym zbiorze
danych przy odpowiednim akcie stanu cywilnego. W świetle przedstawionych
rozwiązań przedmiotowy numer jako instrument unikalnej identyfikacji osoby
jawi się jako istotny element procesu informatyzacji aktów stanu cywilnego.
Niniejsze podejście względem numeru PESEL będzie możliwe ze względu na
dopuszczalność przekazu pomiędzy rejestrem stanu cywilnego a jego własnym
zbiorem. Nie bez znaczenia pozostanie również kwestia przekształcenia modelu
prowadzenia rejestracji zdarzeń z papierowej na elektroniczną. Z racji powyższego koniecznym stanie się zapewnienie przechowywania numeru PESEL
w niniejszym zbiorze i zagwarantowanie jego ochrony przed nieuprawionym
udostępnieniem.
Ponadto w treści P.a.s.c. z 2014 r. podkreśla się również kwestię obywatelstwa, jako informacji niezbędnej do wypełnienia przez kierownika USC zadania
związanego z wystąpieniem o nadanie numeru PESEL. A zatem obywatelstwo
i numer PESEL stanowią współcześnie istotne dla prowadzenia rejestrów państwowych dane odnoszące się do ściśle określonej osoby, które jako takie nie
mogą stanowić części aktu stanu cywilnego. Z tego też względu mowa jest o zamieszczeniu numeru PESEL przy odpowiednim akcie, nie zaś w samej jego
33

W świetle P.a.s.c. z 2014 r. aktualizacja zbioru PESEL będzie mogła być dokonywana wyłącznie przez kierowników urzędów stanu cywilnego, a zatem pracownicy nie będą upoważnieni
do zamieszczania przypisków posiadających wpływ na aktualizację rejestru PESEL. Pozostaje to
w ścisłym związku z uregulowaniami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
W jej świetle dochodzi do odejścia od ogólnej zasady w ramach której zasilanie zbioru PESEL
informacjami wynikających z aktu małżeństwa czy aktu zgonu może być dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził niniejsze dokumenty urzędowe.
34 Dz. U. z 2010 r., nr 217, poz. 1427 ze. zm.

60

Katarzyna Tomaszewska

treści. Samo zaś zamieszczenie niniejszego oznaczenia przy akcie stanu cywilnego umożliwia przekazywanie danych – komunikowanie między systemami
teleinformatycznymi, do których dostęp ma być zapewniony wszystkim kierownikom USC35.
Warto również zauważyć, że ustawodawca pozbawiając kierowników USC
legitymacji w zakresie prowadzenia rejestru stanu cywilnego jednocześnie zobowiązuje te same organy w zakresie sprawdzania czy określone zdarzenie wymagające rejestracji w świetle P.a.s.c. nie zostało już uprzednio objęte wpisem w treści
elektronicznego zbioru danych. Ponadto czynności sprawdzające spoczywające
na kierownikach USC w myśl art. 21 P.a.s.c. z 2014 r. obejmą również proces weryfikacji danych zawartych w rejestrze PESEL w trakcie dokonywania czynności
rejestracyjnych. Niniejsze zobowiązanie zostało również przewidziane w art. 11
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Na tym etapie należy
zauważyć, że głównym założeniem niniejszego rozwiązania było zagwarantowanie prawidłowości danych widniejących w niniejszych rejestrach. W żadnym
razie nie należy doszukiwać się w tym wypadku dążenia – zamiaru ustawodawcy
do zrównania znaczenia mocy dowodowej danych zawartych w zbiorze PESEL
z aktami stanu cywilnego. W związku z nałożeniem na kierowników USC nowych
zobowiązań będących efektem procesu informatyzacji aktów stanu cywilnego
zostaną oni wyposażeni w stosowne narzędzia techniczne. Otrzymają również
dodatkowe uprawnienie sprowadzające się do przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sytuacji pojawienia się wątpliwości co do prawdziwości i kompletności przedkładanej dokumentacji, która ma stanowić podstawę procesu
rejestracji w systemie teleinformatycznym36.
Podsumowując, przedstawione powyżej elementy procesu informatyzacji
aktów stanu cywilnego w oparciu o P.a.s.c. z 2014 r. należy dodatkowo odnieść się
do tych aspektów, które stanowią efekt czy też są następstwem głównych nurtów
omówionego procesu. Przede wszystkim należy podkreślić, że w myśl nowych
uregulowań z racji wprowadzenia elektronicznej rejestracji zdarzeń z zakresu
stanu cywilnego nastąpi rezygnacja z instytucji skreślenia aktu zgonu. Dotyczy
to sytuacji zastąpienia dotychczasowego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości aktem sporządzonym po dokonaniu niniejszej „identyfikacji”. Podobnie
sytuacja wygląda w przypadku uchylenia orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu

35

Co istotne, numer PESEL został określony jako informacja niezbędna do zamieszczenia
w protokole z czynności rejestracji określonego zdarzenia: urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, czy też stwierdzenia zgonu.
36 Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego, s. 48 i nast. (druk sejmowy nr 2620).
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bądź uznaniu za zmarłego, które to dokumenty stanowią podstawę do sporządzenia aktu zgonu37.
Nie bez znaczenia pozostaje równie kwestia rezygnacji z tzw. administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego lub też wprowadzonych
wzmianek do ich treści wskutek prowadzenia rejestru i aktów w systemie teleinformatycznym. Niniejszy stan rzeczy nie budzi wątpliwości, albowiem zapewnienie dostępu do elektronicznego rejestru stanu cywilnego wszystkim
kierownikom USC w swoim założeniu ma wyeliminować proces sporządzania
kilku aktów odnoszących się do tego samego zdarzenia W myśl uregulowań
P.a.s.c. z 2014 r. podmiotem właściwym w zakresie unieważnienia aktu stanu
cywilnego lub jego wzmianki będzie sąd powszechny. Samo zaś unieważnienie
będzie odnosiło się do sytuacji stwierdzenia zdarzenia niezgodnego z prawdą
lub stwierdzenia innych uchybień powstałych w trakcie tworzenia aktu, które
negatywnie wpływają na jego treść – znacznie obniżając jego znaczenie i posiadanie przez niego szczególnej mocy dowodowej.
Reasumując przedstawione rozważania należy wskazać, że omówione powyżej elementy informatyzacji aktów stanu cywilnego potwierdzają ogólne
założenie wobec niniejszego procesu jak zabiegu dokonywanego w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organów administracji publicznej i realizowania prawnie zdefiniowanych zadań publicznych. Ponadto istotne znaczenie
odgrywa w tym miejscu również kwestia dążenia do uzyskania powszechnej
akceptacji i zadowolenia społeczeństwa informacyjnego – czyli społeczeństwa
opartego na wiedzy i informacji. W ogólnym postrzeganiu proces informatyzacji
administracji publicznej wywiera wpływ na uprawnienia, wolności i obowiązki
podmiotów administrowanych. Analizując założenia niniejszego procesu określone w treści P.a.s.c. z 2014 r. przy jednoczesnym uwzględnianiu celów, jakie są
przed nią stawiane, można stwierdzić, że pociągnie ona za sobą zmiany w sferze
relacji jednostki i podmiotu władzy publicznej. Jest to rezultat zespołu korzyści,
jakie uwypuklają się na płaszczyźnie przyjęcia nowatorskich rozwiązań związanych z gromadzeniem i przekazywaniem informacji. Nie ma już wątpliwości, że
w świetle przedstawionej oceny zakres korzyści, jakie może przynieść proces
informatyzacji aktów stanu cywilnego, jest większy po stronie organów administracji publicznej, aniżeli samych jednostek tzw. administrowanych. Niemniej
jednak fakt elektronicznego gromadzenia informacji z zakresu stanu cywilnego
i ich elektronicznego udostępniania może znacznie usprawnić realizację zadania
publicznego związanego z rejestrowaniem zdarzeń z myślą o funkcjonowaniu
współczesnej jednostki. Korzyści wynikające z elektronicznego systemu stanu
37

Jednocześnie ustawodawca w art. 94 P.a.s.c. z 2014 r. określa szczegółowy sposób postępowania z niniejszymi aktami oraz materią dotyczącą ich udostępnienia.
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cywilnego wiążą się głównie z szybkością i jakością załatwiania spraw administracyjnych. W warunkach przedstawionych powyżej, obieg informacji może
dokonywać się szybciej i łatwiej, zmniejszając tym samym konieczność długotrwałego oczekiwania na uzyskanie interesującego nas dokumentu urzędowego.
Wskutek zapewnienia szerokiego i pełnego dostępu kierownikom USC do elektronicznego rejestru stanu cywilnego, jak również biorąc pod uwagę obowiązek
przenoszenia do niniejszego zbioru tych aktów, które występują pod rządami
aktualnie obowiązujących przepisów oraz zamieszczania przypisków i wzmianek
dodatkowych, zniesiona zostanie konieczność legitymowania się określonym odpisem aktu np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego. A zatem w ujęciu
całościowym w grę wchodzi zmniejszenie zakresu obowiązków informacyjnych
po stronie podmiotów administrowanych, mimo iż niniejsze ograniczenie odnosi
się wyłącznie do kontaktów ściśle nakierowanych na załatwianie spraw powiązanych z kwestią stanu cywilnego jednostki, chociaż i w tym wypadku dostrzegalnym są pewnego rodzaju wyjątki odnoszące się np. do zawierania związków
małżeńskich przed konsulem.
Jak zostało już uprzednio wskazane wątpliwości może budzić wąskie rozdysponowanie przez ustawodawcę legitymacji w przedmiocie biernego wglądu do
systemu teleinformatycznego, w ramach którego prowadzony jest rejestr stanu
cywilnego. W rzeczywistości bowiem mowa jest wyłącznie o zapewnieniu dostępu kierownikom USC z jednoczesnym zachowaniem całkowitego milczenia
odnośnie udostępniania zawartości elektronicznego rejestru innym podmiotom
władzy publicznej. Zapewnienie bowiem możliwość wglądu do elektronicznego
rejestru bez możliwości dokonywania zmian w jego treści tym organom podmiotom władzy publicznej, które w realizowaniu zadań publicznych wykorzystują wiedzę na temat stanu cywilnego jednostki, znacznie usprawniłoby ich
funkcjonowanie przy jednoczesnym zmniejszeniu tendencji biurokratycznych
sprowadzających się do obowiązku przedkładania i gromadzenia wersji papierowej niniejszej dokumentacji. W efekcie niniejszego odczuwalnym stałoby się
również ułatwienie po stronie obywateli, które w dążeniu do uzyskania określonego uprawnienia przewidzianego w prawie powszechnie obowiązującym,
a konkretyzowanego rozstrzygnięciem organu administracji publicznej są zobligowane do zbierania rozmaitej dokumentacji na potwierdzenie sytuacji prawnej
i faktycznej w której się znajdują w danym miejscu i w danym czasie. Wprawdzie
wprowadzenie elektronicznego rejestrowania stanu cywilnego nie wyeliminuje
w sposób całkowity zobowiązań informacyjnych obywateli przed organami administracji publicznej, ale w znaczny sposób może je ograniczyć, przynosząc przy
tym korzyści odczuwalne po obu stronach procedury administracyjnej.
Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, informatyzacja aktów stanu cywilnego, urząd stanu cywilnego.
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Assessment of the computerization process on the example of a new draft
– Registry Office Records Act
Summary
The issue of Registry Office Records is closely related to registration of a particular type
of facts concerning natural persons. Moreover, Registry Office Records acts which are the result
of the event registration process events are used in various proceedings before public administration and judicial authorities. In the light of the above-mentioned fact, what seems necessary
is to create common – electronic Registry Office Records, which would be available to those
public authority entities, whose aim is to implement tasks using the knowledge contained in the
General Registry Office. The draft of the new law – Registry Office Records Act – provides for
computerization of Registry Office Records in order to increase the efficiency of functioning of
public authority bodies and in view of benefits for a natural person concerned. What is important,
the considerations set out in this article are devoted to the assessment of the new regulations.
Key words: marital status, marital status registration, informatisation of Registry Office Records,
Registry Office.
Bewertung des Prozesses der Informatisierung von Personenstandakten
auf Grund des neuen Gesetzes – Personenstandgesetz
Zusammenfassung
Das Problem von Personenstandakten ist eng mit der Registrierung von Tatsachen bestimmter Art, die sich auf natürliche Personen beziehen verbunden. Vielmehr, Personenstandakten, die
ein Ergebnis des vorgenommenen Registrierungsprozesses von Ereignissen aus dem Bereich des
Personenstandes sind, werden in verschiedenen Verfahren vor Behörden öffentlicher Verwaltung
als auch vor Justizbehörden benutzt. Der Entwurf neuen Gesetzes – Personenstandgesetz sieht
die Informatisierung von Personenstandakten, um die Effektivität der Subjekte von öffentlicher
Amtsgewalt zu steigern, sowie in Anbetracht der Vorteile, die es für die interessierte Person
selbst bringen kann. Das Wesentliche ist, dass das die Bewertung neuer Regelungen ist, damit
sich dieser Auftrag befasst.
Schlüsselwörter: Personenstand, Standesamtswesen, Informatisierung von Personenstandakten,
Standesamt.
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Rozważania o pozycji kierownika urzędu stanu cywilnego
i jego zastępcy w przededniu wprowadzenia nowej ustawy
– Prawo o aktach stanu cywilnego

Wprowadzenie

Wprowadzenie nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego jest niewątpliwie wydarzeniem istotnym dla funkcjonowania państwa i obywateli. Prezydent RP w dniu 5 grudnia 2014 r. podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego1, która zastąpi dotychczasową ustawę z dnia
29 września 1986 r. o tym samym tytule2. Wejście w życie przepisów nowej
ustawy przewidziano na 1 stycznia 2015 r.3
Rola, jaką pełnią w obrocie prawnym akty stanu cywilnego, jest tak duża
i ważna, że nie sposób wyobrazić sobie bez nich funkcjonowania żadnego zorganizowanego społeczeństwa. Z przykrością należy stwierdzić fakt, że osobie
sporządzającej akty stanu cywilnego nie poświęcono wiele uwagi w literaturze
przedmiotu – zarówno dawnej, jak i obecnej. Wydaje się, że jest to też dobry
moment, aby zwrócić uwagę na jeden z istotniejszych elementów sytemu rejestracji stanu cywilnego, tj. osoby dokonujące tej rejestracji, sporządzające
dokumenty pierwotne dla każdej osoby fizycznej a zarazem będące ich depozytariuszem. Rejestracji stanu cywilnego w Polsce dokonuje urzędnik stanu cywilnego (od wejścia w życie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 8 czerwca
Dr Piotr Kasprzyk, Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, Lublin
Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 [dalej cyt.: P.a.s.c. z 2014 r.].
2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
3 Data wejścia w życie nowej ustawy, określona w art. 149, nie jest jednak pewna, ponieważ
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o planach jej nowelizacji w dwóch komunikatach: pierwszym z dnia 4 grudnia br. i drugim z dnia 9 grudnia br. W obu komunikatach
MSW informuje o przesunięciu daty wejścia w życie ustawy o dwa miesiące, tak aby obowiązywała ona od dnia 1 marca 2015 r. Zob. https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12687,Zmiany-wustawie-Prawo-o-aktach-stanu-cywilnego-od-1-marca-2015-r.html
1
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1955 r.4) nazywany kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W krajach Europy
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej możemy wyróżnić dwa modele usytuowania urzędnika stanu cywilnego w systemie administracji. Jeżeli w danym kraju
istnieje jednolita administracja państwowa, jest on urzędnikiem państwowym
– taki model przyjęła Polska przed 1990 r., Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa czy
Estonia. Jeżeli w danym kraju mamy do czynienia z administracją na szczeblu
samorządu, zasadniczo urzędnik stanu cywilnego posiada status urzędnika samorządowego, np. Austria, Niemcy, obecnie Polska5.
1. Rejestracja stanu cywilnego w aspekcie historycznym

Na przestrzeni wieków krąg osób rejestrujących urodzenia, małżeństwa
czy zgony ulegał zmianom. Sama rejestracja stanu cywilnego jest pochodzenia
kościelnego a obecne akty stanu cywilnego wywodzą się z kościelnych metryk
chrztów, ślubów i zgonów. Natomiast początki ksiąg metrykalnych sięgają starożytnego chrześcijaństwa. W Kościele katolickim już od trzeciego stulecia prowadzono spisy katechumenów, spisy ochrzczonych oraz spisy zmarłych, naśladując
rzymskie spisy urodzonych i zaślubionych. W Kościele katolickim prowadzono
rejestrację zdarzeń istotnych z punktu widzenia prawa kościelnego. Z czasem
z tych rejestrów zaczęły korzystać organy państwowe. Osoby przed przyjęciem
sakramentu chrztu przychodziły do biskupa i podawały mu swoje imiona celem zapisania ich w księdze zwanej liber vitae lub catehumenorum. W okresie
średniowiecza zanika „rejestracja metrykalna” w Kościele katolickim. „Metryki
kościelne” zaczęły pojawiać się dopiero pod koniec XIV w. we Włoszech, Francji
i Hiszpanii6. Pojawienie się w Europie reformacji przyśpieszyło proces rozpowszechniania się metryk. Pojawiła się bowiem pilna potrzeba ewidencji członków różnych Kościołów. Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych w Kościele
4

Dz. U. z 1955 r. Nr 25, poz. 151 ze zm.
Na temat pozycji kierownika USC – zob. P. Kasprzyk, Pozycja prawna urzędnika stanu cywilnego w Polsce i na Ukrainie, w: Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, pod
red. H. Ciocha, P. Kasprzyka, Lublin 2007, s. 159–188; tenże, Юридичний статус службовця
(керівника відділу) реєстрації актів цивільного стану у вибраних європейських країнах, w: Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану, red.
P. Kasprzyk, Lublin 2008, s. 117–132.; tenże, Pozycja prawna kierownika urzędu stanu cywilnego,
„Technika i USC” 2009, nr 2, s. 11–16, tenże, Die Stellung des Standesbeamten in ausgewählten europäischen Ländern w: Das Standesamt als Dienstleistungsunternehmen – Realisation von Recht und
Kundenorientierung. Referate des 10. Kongresses des Europäischen Verbandes der Standesbeamtinnen
und Standesbeamten, Frankfurt am Main, Berlin 2010, s. 15–23.
6 K. Dobrowolski, Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych, „Roczniki Towarzystwa Heraldycznego”, 1920, t. 5, s. 91.
5
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powszechnym został uchwalony 11 listopada 1563 r. na 24. sesji Soboru Trydenckiego. W dekrecie Tametsi dubitandum sobór postanowił, „aby każdy proboszcz
prowadził księgę, do której winien wpisywać imiona małżonków, świadków ślubu oraz dzień, miesiąc, rok i miejsce zawarcia małżeństwa”7. Sobór nakazywał
prowadzić księgi ochrzczonych, natomiast milczał w kwestii prowadzenia ksiąg
zmarłych. Obowiązek rejestracji zgonów wprowadził dopiero Rituale Romanum
[Rytuał Rzymski], wydany w 1614 r. przez papieża Pawła V. Niemniej jednak to
Sobór Trydencki dał początek prawnemu obowiązkowi prowadzenia ksiąg metrykalnych w całym Kościele. Prawodawstwo Soboru Trydenckiego w zakresie
prowadzenia „ksiąg metrykalnych” uzupełniły wkrótce prawodawstwa kościołów
lokalnych. Warto tu wspomnieć chociażby działalność prawodawczą kardynała
Karola Boromeusza, która miała wpływ na wydany przez papieża Pawła V Rytuał Rzymski, stanowiący normy powszechne w zakresie prowadzenia metryk
kościelnych aż do 1917 r., tj. do wydania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.
W Polsce metryki ślubów i chrztów prowadzono w niektórych diecezjach już
w XV i XVI w., a więc jeszcze przed Soborem Trydenckim8. W statutach synodalnych biskupa krakowskiego Tomasza Strzępińskiego z 1459 r. – jako jeden
z pierwszych w Europie – zapis zatytułowany de regestris sive metricis habensis,
w którym nałożono na wszystkich proboszczów obowiązek posiadania księgi
zwanej regestrum seu metrica, w której miały być odnotowane nazwiska nowożeńców i miejsce ich pochodzenia, a także rok, dzień oraz nazwisko księdza
dokonującego aktu oraz świadków9. Do prowadzenia ksiąg zgonów zobowiązał
duchowieństwo dopiero Rytuał Piotrkowski z 1631 r. W zakresie upowszechnienia prowadzenia parafialnych „ksiąg metrykalnych” duże znaczenie miał synod
włocławski z 1579 r. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Karnkowskiego,
a także synod piotrkowski z 1607 r. pod przewodnictwem kardynała Bernarda
Maciejowskiego. Obecnie Kościół katolicki prowadzi własną rejestrację chrztów,
małżeństw i zgonów w księgach parafialnych. W myśl przepisów Kodeksu prawa
7

Sess. XXIV, cap. 1, de ref. matrim.: Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracit matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat. Co do
zapisywania osób ochrzczonych sobór postanowił. zob. Sess. XXIV, cap. 2, de ref. matrim.:Parochus antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab iis, ad quos spectabit, sciscitetur,
quem vel quo elegerint, ut baptisatum de sacro fonte suscipiant, et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nominee describat.
8 B. Kumor, Księgi status animarum w diecezjach polskich (do roku 1918), „Przeszłość Demograficzna Polski”, 1967, s. 92.
9 P. Bober, Z dziejów synodów dawnej diecezji krakowskiej w XIV, XV, XVI w., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1956, t. 3, z. 1, s. 92; K. Dobrowolski, Znaczenie metryk kościelnych..., s. 91.
Zob szerzej M. Dyjakowska, Rejestracja stanu cywilnego w Polsce przedrozbiorowej, „Metryka” 2012, nr 1, s. 19–42.
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kanonicznego z 1983 r.10 w każdej parafii proboszcz powinien czuwać, aby księgi
parafialne: ochrzczonych, małżeństw, zmarłych oraz inne, zgodnie z przepisami
Konferencji Episkopatu lub biskupa diecezjalnego były właściwie spisywane
i przechowywane11.
Rejestracja zawarcia małżeństwa w urzędach stanu cywilnego jest ściśle związana z wprowadzeniem ślubów cywilnych, których „ojcem” jest Marcin Luter (1483–
1546). Uznawał on początkowo religijny charakter małżeństwa, nazywając je nawet
najbardziej świetnym stanem, z czasem jednak odmówił mu charakteru sakramentu
stwierdzając, że ślub i stan małżeński jest rzeczą świecką i słudzy Kościoła nie mają tu
nic do rozporządzania12. Z nauki Marcina Lutra wysunięto wniosek, że kontrakt małżeński, podobnie jak każda inna umowa, może być zawierany w ratuszach albo w innych zwykłych publicznych miejscach czy w „poważnych obywatelskich lokalach”13.
Poglądy Marcina Lutra na temat świeckości instytucji małżeństwa szczególnie podatny grunt znalazły we Francji u przedstawicieli doktryny gallikanizmu, która wprowadziła rozróżnienie między kontraktem a sakramentem.
To rozróżnienie pozwoliło na niewyłączne, lecz częściowe objęcie władzy nad
małżeństwem przez państwo, ujmując je jako kontrakt, a w zakresie władzy pozostawionej Kościołowi – ujmując je jako sakrament. Dlatego w początkowym
okresie małżeństwa zawierane były przed proboszczem, który występował w podwójnej roli – jako przedstawiciel państwa i Kościoła. Gallikanizm staje się podstawą teoretyczną wprowadzenia małżeństwa cywilnego przez Józefa II Patentem
małżeńskim 1783 r., czy też edyktu Ludwika XVI z 1787 r., ustanawiającego
10

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus die XXV Ianuarii MCMLXXXIII anni. AAS 75: 1983 pars II. Kodeks Prawa Kanonicznego. [dalej cyt.: can. ... KPK].
11 Zob. can. 535 § 1 KPK „In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi
dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem librii accurate conscribantur atque diligenter asserventur.” W § 5 tego kanonu na proboszcza lub duchownego z nim zrównanego nałożony jest
także obowiązek przechowywania starych ksiąg parafialnych „Libri paroeciales antiquiores quoque
diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis”. Odpowiednikiem tego przepisu jest
can. 296 § 1–5 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus die XVIII Octobris Anno MCMXC. AAS 82: 1990 s. 1033–1363, obowiązujący w Katolickich Kościołach Wschodnich wywodzących się z tradycji aleksandryjskiej, antiocheńskiej,
ormiańskiej i chaldejskiej.
12 J. Wiślicki, Śluby cywilne, w: Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Praca zbiorowa profesorów Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1928, s. 179. Autor ten powołując się na naukę Kościoła
katolickiego krytycznie ocenia śluby cywilne generalnie je odrzucając, jako szkodliwe dla życia
religijnego, przynoszące szkodę dobru ogólnemu zwłaszcza państwu, osłabiające rodzinę a nawet
naruszające prawa jednostki, tamże s. 214 i n., dopuszczając jedynie tzw. śluby z konieczności dla
osób nieochrzczonych i bezwyznaniowców.
13 Tamże.
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cywilną formę zawarcia małżeństwa dla protestantów. Na tak przygotowanym
gruncie we Francji 20 września 1792 r. wprowadzono powszechnie obowiązkowe śluby cywilne. Francja była pierwszym państwem, w którym w tym samym
roku wprowadzono rejestrację stanu cywilnego14. Powołano tam, na mocy dekretu Zgromadzenia Narodowego z 20 września 1792 r., świeckie urzędy stanu
cywilnego, tym samym nastąpiło odłączenie metryk kościelnych od aktów stanu cywilnego, a świeccy urzędnicy stanu cywilnego mieli prowadzić akta stanu
cywilnego osób bez względu na wyznanie. Na podstawie tego dekretu oparty
został także kodeks cywilny Napoleona z 1804 r., który uznawał świecki charakter małżeństwa wprowadzając jednocześnie śluby cywilne, których istotą było
sporządzenie aktu małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnego.
W łagodniejszej formie małżeńskie reformy józefińskie recypował Kodeks
cywilny austriacki, Allgemeines Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer
der Österreichischen Monarchie, ogłoszony Patentem cesarskim 1 czerwca 1811 r.,
który przyjmował mieszany świecko-wyznaniowy typ małżeństwa, dopuszczając
w wypadkach szczególnych świecką formę zawarcia małżeństwa np. dla osób
nienależących do żadnego z uznanych wyznań15. Związki małżeńskie zawierane
były przed duchownymi. Dla zachowania trwałego dowodu zawartego małżeństwa proboszczowie na podstawie § 80 kodeksu zobowiązani zostali do wpisania
go do przeznaczonej osobno na ten cel książki ślubów. Czynności urzędowe
w sprawach małżeńskich i rejestrację stanu cywilnego osób nienależących do
żadnego wyznania powierzono starostwom powiatowym, a w gminach posiadających własne statuty – organom gminnym16.
Dekretem Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia warszawskiego
z 27 stycznia 1808 r. wprowadzono obowiązek prowadzenia aktów stanu cywilnego. W Księstwie Warszawskim minister spraw wewnętrznych przesłał w dniu
21 kwietnia 1808 r. prefektom departamentów wytyczne o ustanowieniu urzędników cywilnych. Od 1 maja 1808 r. zostali wyznaczeni we wszystkich gminach
urzędnicy cywilni do przyjmowania i zapisywania: aktów urodzenia, zapowiedzi małżeńskich, aktów zawartego małżeństwa17. Urzędnikami zostali w miastach burmistrzowie, prezydenci, w gminach – wójtowie, natomiast we wsiach
14

Świecką rejestrację w XIX w. wprowadzają kolejne kraje: Belgia, Holandia, Anglia (1836 r.),
Grecja (1856 r.), Rumunia (1864 r.), Włochy (1865 r.), Hiszpania (1870 r.), Szwajcaria (1874 r.),
Niemcy (1875 r.), Rosja (1917 r.).
15 Szerzej zob. J. Gwiazdomorski. Osobowe prawo małżeńskie obowiązujące w b. dzielnicy austriackiej, Poznań 1932, s. 12 i n.
16 Zob. Ustawa z 4 maja 1870 roku o zawieraniu małżeństwa i o rejestracji stanu cywilnego za
granicą przez osoby należące do państw związkowych (Dz. U. Związku Półn-Niem. s. 599).
17 W. Jemielity, Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Prawo
Kanoniczne”, 1995, nr 1–2, s. 164 i n.

70

Piotr Kasprzyk

– proboszczowie. Proboszczowie otrzymali polecenie, aby dopiero po otrzymaniu świadectwa od urzędnika cywilnego zapisywali w księgach kościelnych
chrzty, śluby i pogrzeby. W zasadzie księgi mieli prowadzić urzędnicy świeccy,
jednak wobec braku odpowiednio wykształconych osób, niskiego stanu organizacji gminnej i analfabetyzmu ówczesnych wójtów, zadanie to przekazano także
duchownym. Wkrótce – dekretem Fryderyka Augusta z dnia 23 lutego 1809 r.
– duchowni zostali mianowani urzędnikami stanu cywilnego. Artykuł 1 dekretu Taksy opłat dla Urzędników Stanu Cywilnego tak świeckich jako i duchownych
w Księstwie Warszawskim, stanowił, że „urzędnikami stanu cywilnego mają być
Duchowni, obowiązki parafialne pełniący”18. Dekret dzielił się na dwie zasadnicze części zwane tytułami. Pierwszy tytuł zawierał cztery artykuły. Pierwszy
z nich nakładał na proboszczów obowiązki urzędników stanu cywilnego; tytuł
drugi dotyczył należności przysługujących urzędnikom stanu cywilnego. Duchowni mieli najpierw odbywać akt cywilny, potem obrządek religijny przywiązany do aktu. Burmistrzom lub prezydentom powierzono obowiązki związane
z ogłaszaniem rozwodów cywilnych oraz udzielaniem osobom rozwiedzionym
ślubów cywilnych. W tym zakresie duchowni byli zwolnieni z tego obowiązku.
Duchowni w zakresie rejestracji stanu cywilnego mieli obowiązek prowadzić
po dwie księgi każdego rodzaju i jeden egzemplarz miał być składany w archiwum
gminnym, drugi w archiwum sądu pokoju. Proboszczowie jeden egzemplarz
(unikat) zachowywali w parafii a drugi (duplikat) przekazywali do archiwum
18

Zob. Dziennik Praw t. I, s. 221–227; P. Muchanow, O aktach stanu cywilnego. Pismo z polecenia Jaśnie Wielmożnego Radcy Tajnego Dyrektora głównego prezydującego w Kommissyi Rządowej
Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego ułożone,
Warszawa 1858, s. 122; W. Jemielity, Akta stanu cywilnego..., s. 165–166, podaje następującą treść
nominacji, jaką otrzymywał urzędnik stanu cywilnego od ministra sprawiedliwości „ Minister
Sprawiedliwości powiadamia ks. Czyżewskiego w Kleczkowie, że wezwany jest do Wydziału
Sprawiedliwości do sprawowania obowiązków urzędnika stanu cywilnego. Nader wielce zależy
rządowi, ażeby jak najwierniej zapisywane były nowo rodzące się dzieci i ich rodzice, żeby zapowiedzi,
jakie są prawem nakazane, ogłaszanymi, a śluby cywilne podług brzmienia prawa zawierane były,
żeby zapewniony był rząd o istotnym zejściu tych, którzy żyć przestali, o dobrowolnym przysposobieniu dzieci, o dzieciach przypadkowo znalezionych, na koniec o ogłaszaniu prawa w każdej
gminie. Te ważne przedmioty powierza rząd ks. Czyżewskiemu dziekanowi urzędnikowi stanu
cywilnego w Kleczkowie na cała parafię Kleczków w tym przekonaniu, że gorliwy w ścisłym
pełnieniu obowiązków godnym się stanie ufności w nim położonej i że zjedna sobie zasługę
u króla. Przyłączają się przepisy i wzory postępowania co do aktów cywilnych, których ściśle
trzymając się winien każdy urzędnik cywilny i księgi aktów stanu cywilnego corocznie do trybunału pierwszej instancji swego departamentu odsyłać jest zobowiązany. Działo się w Warszawie
dnia 12 miesiąca maja roku 1808. Jego Królewsko-Książęcej Mości Minister Sprawiedliwości Łubienski. Podpis ks. Czyżewskiego”. Zob. M. Dyjakowska, Rejestracja stanu cywilnego w Księstwie
Warszawskim i w Królestwie Polskim, „Metryka” 2013, nr 1, s. 17–41.
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sądowego. Wiele nieporozumień wywołał obowiązek, nałożony na duchownych
pełniących funkcję urzędnika stanu cywilnego, ściągania tzw. stempla kolatorskiego (spodkowego). Podnosiły się głosy ze strony proboszczów, aby władze
kościelne uwolniły ich od obowiązków wyraźnie przeciwnych ich stanowi. Niechęć ze strony duchowieństwa do podejmowania obowiązków urzędnika stanu
cywilnego była duża, świadczą o tym informacje przekazywane przez konsystorz
biskupowi Ignacemu Stanisławowi Czyżewskiemu, że „księża wyglądają z niecierpliwością chwili, kiedy Bóg i sprawiedliwy monarcha wejrzą na nich i wybawią ich od tej piekielnej męczarni”19. Tak się jednak nie stało, gdyż w Królestwie
Polskim, zwanym potocznie Kongresowym, w którym obowiązywał Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r.20, uznano małżeństwo za związek religijny,
zniesiono małżeństwa cywilne i w art. 143 określono, że małżeństwo nie może
być zawarte inaczej, jak według przepisów danego Kościoła. Wszelkie kwestie
dotyczące rozwiązania małżeństwa pozostawiono właściwym wyznaniom. Aktu
małżeństwa sporządzonego przez urzędnika s.c. nie traktowano jako aktu zawarcia małżeństwa, lecz jedynie jako dowód stwierdzający istnienie już zawartego
małżeństwa. Niedopełnienie w tym zakresie obowiązków wynikających z prawa cywilnego o sporządzeniu aktu małżeństwa nie powodowało jego nieważności. Kodeks ten utrzymał nadal w sprawach małżeńskich jurysdykcję sądów
państwowych21. Jurysdykcja ta wraz z przepisami dotyczącymi formy zawarcia
małżeństwa została uchylona przez art. 248 Prawa małżeńskiego z 1836 r.22, ustanawiającego dla każdego wyznania przepisy odrębne, a cywilne skutki małżeństwa oddano sądom cywilnym, wszystkie inne zaś sądom duchownym. Kodeks
cywilny z 1825 r. w księdze I zawierał cały tytuł IV o aktach stanu cywilnego
(dział III tego tytułu IV został zastąpiony przez Prawo o małżeństwie z 1836 r.).
Kodeks cywilny 1825 r. w art. 71 i n., złączył akta cywilne z księgami metrykalnymi wyznań chrześcijańskich w jeden akt religijno-cywilny i zlecił prowadzenie
akt duchownym pełniącym obowiązki parafialne. Tak więc od 1 stycznia 1826 r.
19

W. Jemielity, Akta stanu cywilnego..., s. 167.
Dz. Pr. t. X s. 3–227, (dalej k.c.p.).
21 Zaraz po jego uchwaleniu, jeszcze w 1825 r. rozpoczęły się próby zmiany nowego prawa ze
strony biskupów polskich. Szerzej zob. H. Konic, Dzieje prawa małżeńskiego w Królestwie Polskim,
Kraków 1903, s. 35 i n.
22 Prawo o małżeństwie z 24 czerwca 1836 r., (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XVIII,
s. 57–297), (dalej Pr. m), które zniosło tytuły V i VI k.c.p. za wyjątkiem art. 182–245 i 260–270
k.c.p. Przepisy regulujące zawarcie i rejestrację małżeństwa osób wyznania: rzymsko-katolickiego
zostały określone w art. 41–59, grecko-rosyjskiego art. 103–110, grecko-unickiego art. 124–128,
ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego art. 129–131 i 139–144 i wyznań nieobjętych w poprzednich działach art. 179–191. Szerzej na temat charakterystyki tegoż prawa, zob.
H. Konic, Prawo małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924, s. 48 i n.
20
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proboszczowie poszczególnych parafii pełnili jednocześnie zadania urzędnika
stanu cywilnego utrzymując parafialne księgi metrykalne połączone z aktami
stanu cywilnego a dotychczasowi urzędnicy stanu cywilnego przestali pełnić
swoje funkcję. W konsekwencji podlegali oni władzy duchownej a w zakresie
nas interesującym także świeckiej. Z tej racji wymagano od biskupów powiadomienia sądów pokoju i prokuratorów królewskich o każdej zmianie na stanowisku proboszcza pełniącego jednocześnie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
W 1850 r. wśród załączników przy nominacji proboszczowskiej komisja rządowa
wymieniła świadectwo sądu pokoju o utrzymaniu akt cywilnych23. Postanowieniem Rady Administracyjnej z 3 listopada 1825 r. do spisywania aktów stanu
cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali wójtowie, burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy a częściowo duchowni24. W odróżnieniu
od Królestwa akta stanu cywilnego na ziemiach wschodnich, gdzie obowiązywało prawo małżeńskie zawarte w Zwodzie Praw regulujące formę wyznaniową
zawarcia małżeństwa, nie miały charakteru dokumentów publicznych a duchowni prowadzący odpowiednie rejestry byli uprawnieni jedynie do sporządzania
zaświadczeń, które uzyskiwały moc dowodową dopiero po potwierdzeniu przez
właściwy konsystorz25.
W ustawodawstwie pruskim, na podstawie ustawy Rzeszy z 6 lutego 1875 r.
o rejestracji stanu osobowego i o zawieraniu małżeństwa cywilnego, prowadzenie
aktów stanu cywilnego należało do wyłącznej kompetencji świeckich urzędów
państwowych, tj. urzędów stanu cywilnego (Standesamt)26.
23

W. Jemielity, Akta stanu cywilnego..., s. 171.
Dla Żydów wydano dodatkowo postanowienie Rady Administracyjnej z 7 września 1830 r.,
według którego rabini powinni wpisywać, po odbyciu obrządku religijnego, właściwe informacje
do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono w gestii urzędników cywilnych.
Akta małżeństwa spisywało się po dopełnionym obrzędzie religijnym w obecności dwóch świadków. W przypadku ślubów w wyznaniach niechrześcijańskich rabin lub imam po spełnionym obrzędzie, wraz z zaślubionymi i świadkami, udawali się do urzędnika stanu cywilnego w celu sporządzenia aktu małżeństwa. Przepisy te znacznie skomplikowały samą procedurę rejestracji i stały
się jedną z głównych przyczyn zaniedbań przy rejestracji ludności żydowskiej, zob. A. Rzewski,
I. Szwarcman, Przewodnik dla urzędów stanu cywilnego, Łódź 1922, s. 11.
25 K. Krasowski, Prawo o aktach stanu cywilnego w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1995, z. 2, s. 229–230.
26 Reich Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form die Eheschliessung (dalej:
u.r.s.o.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 1875 r., wprowadzając obowiązkową cywilną
formę zawarcia małżeństwa. Duchowny, przed którym zawierano małżeństwo w formie religijnej
bez uprzednio zawartego małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnego, podlegał karze grzywny w wysokości trzystu marek albo karze więzienia do trzech miesięcy, chyba że małżeństwo było
zawierane in articulo mortis (§ 67 i 68 u.r.s.o). Przekład nieurzędowy ustawy, zob. A. Rzewski,
I. Szwarcman, Przewodnik dla urzędów stanu cywilnego, Łódź 1922, s. 281–290. Do ustawy zostały
24
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2. Pozycja urzędnika stanu cywilnego na ziemiach polskich w latach 1918–1939

Po odzyskaniu niepodległości palącym problemem dla odradzającej się
państwowości było ujednolicenie i skodyfikowanie przepisów, w tym dotyczących osobowego prawa małżeńskiego i rejestracji stanu cywilnego. Od marca
1920 r. w ramach prac Sekcji Prawa Cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej były
prowadzone prace nad ujęciem w ramy ustawy przepisów odnoszących się do
Prawa o aktach stanu cywilnego27. Sekcja ta działała w ramach powołanej ustawą
z 3 czerwca 1919 r. Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej28. W czerwcu
1924 r. wyłoniona została specjalna podkomisja do opracowania projektu prawa
małżeńskiego i prawa o aktach stanu cywilnego, odpowiadającego założeniom
Konstytucji29. W listopadzie 1931 r. opublikowano projekt ustawy o aktach stanu cywilnego30. Projekt osobowego prawa małżeńskiego wywołał falę niezadowolenia, jednak siła i rozmiar tego sprzeciwu przerosły wszelkie oczekiwania31.
Wobec tego Rząd nigdy nie zdecydował się przedłożyć Projektu pod obrady
Sejmu i Senatu, ani także ogłosić go w formie rozporządzenia Prezydenta RP.
Pomimo że projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego nie wzbudzał
tak dużych kontrowersji, podzielił ten sam los. Prace nad projektem prawa
o aktach stanu cywilnego były prowadzone równolegle i niejako w cieniu prac
wydane przepisy wykonawcze. Z dniem 1 czerwca 1794 r., tj. od chwili wejścia w życie ogólnego
prawa krajowego dla państw pruskich Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten, księgi
metrykalne przestały mieć charakter wyłącznie kościelny i stały się dokumentami o charakterze
publiczno-prawnym. Dwoista forma rejestracji, cywilna w przypadku żydów i dysydentów oraz
wyznaniowa w stosunku do pozostałych obywateli państwa pruskiego przetrwała do drugiej połowy XIX w. Po I wojnie światowej na ziemiach wchodzących, po 1920 r., w skład Rzeszy Niemieckiej zmieniono nieco przepisy dotyczące rejestracji cywilnej ustawą z 1937 r.
27 S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919–1947),
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, nr 1–4, s. 10; S. Gołąb, Polskie prawo małżeńskie w kodyfikacji, Warszawa 1932, s. 21; tenże, Zasady Prawa małżeńskiego (z obrad sekcji Prawa Cywilnego
Komisji Kodyfikacyjnej), „Palestra” 1925, nr 2, s. 601.
28 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 44 poz. 315.
29 S. Gołąb, Polskie prawo..., s. 107. W skład tej podkomisji weszli prof. K. Lutostański jako
główny referent, prof. H. Konic, prof. Z. Nagórski, prof. I. Koschembahr-Łyskowski, S. Bukowiecki, dr J. Wasilkowski i delegat Ministra Sprawiedliwości z głosem doradczym, K. Głębocki.
W skład tej komisji nie weszli przedstawiciele różnych wyznań, w tym Kościoła katolickiego, co
już z góry, zdaniem S. Biskupskiego, skazywało efekt pracy tego grona na niedoskonałość i niepowodzenie, zob. tenże, O nowe prawo małżeńskie w Polsce, Włocławek 1932, s. 16. W lutym 1925 r.,
skład podkomisji został poszerzony o prof. W. Abrahama, prof. S. Gołąba i dr. W. Mańkowskiego.
30 Opublikowany w broszurze Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, Podsekcja I
Prawa Cywilnego, t. 1, z. 2, Warszawa 1931.
31 Szerzej na ten temat K. Krasowski, Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1994, nr 3, s. 492 i n.
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dotyczących osobowego prawa małżeńskiego. Zdając sobie sprawę z wagi zagadnienia i pilności ujednolicenia rejestracji stanu cywilnego podejmowano próby
jego reformowania w 1921 r., w 1925 r., w 1931 r. i w 1932 r.32 Najpoważniejsza
i najistotniejsza próba unifikacji ustawodawstwa międzywojennego w zakresie
rejestracji stanu cywilnego została ujęta w projekt ustawy o aktach stanu cywilnego uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
9 marca 1931 r. Była to pierwsza tak obszerna licząca 219 artykułów, jednolita,
nowoczesna i nowatorska propozycja zmian istniejącego wówczas stanu prawnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Projekt zawierał m.in. regulację dotyczącą ustroju urzędu stanu cywilnego i pozycji urzędnika stanu cywilnego (art.
8–32 projektu). W interesującym nas zakresie pozycja prawna urzędnika stanu
cywilnego w projekcie została określona w sposób wyraźny, przejrzysty i nowoczesny. Projekt dokonywał podziału dychotomicznego na urzędników stanu
cywilnego niezawodowych i zawodowych. Ci ostatni mieli podlegać przepisom
o państwowej służbie cywilnej, a ich stanowisko służbowe miało być określone
przez Radę Ministrów. Osoby powołane do służby w urzędach stanu cywilnego
miały pełnić czynności w imieniu państwa, jako jego organy, a w wykonywaniu
swych obowiązków miały korzystać z ochrony prawnej, przysługującej urzędnikom państwowym33. Urzędnicy s.c. oraz ich zastępcy mieli podlegać karom
porządkowym a zawodowi urzędnicy i ich zawodowi zastępcy mieli podlegać
tym karom niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej mającej zastosowanie do urzędników państwowej służby cywilnej. Niezależnie od tego każdy
urzędnik s.c. miał podlegać sądowej odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone
straty34. Wyraźnie więc widać, że projektodawcy określili status urzędnika zawodowego nie jako urzędnika samorządowego, lecz jako urzędnika państwowego
opłacanego z budżetu państwa. Minister Sprawiedliwości miał ustalać okręgi,
w których ze względu na rozmiar czynności należało powierzyć kierownictwo
urzędu stanu cywilnego zawodowemu urzędnikowi s.c. Zawodowych urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców miał powoływać dyrektor urzędów stanu cywilnego35. W projekcie nie określono w sposób jednoznaczny, kto może
być mianowany przez dyrektora urzędów stanu cywilnego na to stanowisko,
jedynie art. 14 projektu stwierdzał, że mianuje się „spośród osób dających rękojmię, że ściśle przestrzegać będą przepisów ustaw cywilnych o prowadzeniu
ksiąg stanu cywilnego”. Projekt nie posługiwał się jasnymi kryteriami doboru
osób mających pełnić zadania urzędnika s.c. Nie postawiono urzędnikom s.c.
32
33
34
35

Szerzej K. Krasowski, Prawo o aktach stanu cywilnego..., s. 241 i n.
Zob. art. 6 projektu.
Zob. art. 114 projektu.
Zob. art. 14 projektu.
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jasnych wymagań co do kompetencji i wykształcenia. Nie wymieniając kto może
być mianowany urzędnikiem s.c., w sposób jednoznaczny wyłączył jednak osoby
duchowne a także osoby świeckie, „zajmujące stanowiska w hierarchii kościelnej”36. Projekt dopuszczał sytuację, w której urzędnikami s.c. byliby urzędnicy
państwowi lub samorządowi. Dopuszczono sprawowanie czynności urzędnika
s.c. z wykonywaniem innego zawodu. Niezawodowym urzędnikiem s.c. mogli
zostać naczelnicy gmin, urzędnicy magistratów, starostw, pisarze gminni, nauczyciele szkół powszechnych a także urzędnicy policyjni. Stabilizacja zatrudnienia niezawodowych urzędników s.c. byłaby nieduża, gdyż art. 17 projektu
dopuszczał odwołanie takiego urzędnika w każdym czasie przez władzę mianującą. W projekcie znalazła się jeszcze jedna kategoria a mianowicie honorowy
urzędnik stanu cywilnego, którym mogła być osoba „stale i darmo sprawująca
urząd stanu cywilnego”. Obowiązki urzędnika s.c. lub jego zastępcy za granicą
mieli pełnić powołani do tego przez Ministra Spraw Zagranicznych urzędnicy
dyplomatyczni lub konsularni, do których zgodnie z art. 76 projektu miałyby
odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego. Polski urzędnik s.c. za granicą nie miałby jednak prawa wydawania wyciągów
ani wypisów aktów stanu cywilnego.
Urzędnik stanu cywilnego [w domyśle zawodowy] miał pełnić funkcję
kierownika USC, będącego urzędem państwowym podległym Ministrowi Sprawiedliwości. Urzędy stanu cywilnego jako urzędy państwowe, których koszty
utrzymania miał ponosić Skarb Państwa, miały mieć siedzibę w gminach37.
Te miały dostarczyć odpowiedniego pomieszczenia na biuro oraz na bezpieczne
przechowywanie ksiąg i dokumentów. Tak więc urzędnicy s.c. mieli w drodze
służbowej podlegać nie właściwemu ministrowi w zakresie administracji, lecz
Ministrowi Sprawiedliwości, który posiadał kompetencję, w drodze rozporządzenia, do określania zakresu ich obowiązków. Kierownictwo i nadzór służbowy nad urzędami stanu cywilnego mieli sprawować inspektorzy, ci z kolei mieli
podlegać dyrektorowi urzędów stanu cywilnego, którego w myśl art. 28 projektu
mianowałby na wniosek Ministra Sprawiedliwości – Prezydent Rzeczypospolitej. Inspektorów urzędów stanu cywilnego urzędujących w siedzibach sądów
okręgowych, których działalność miała rozciągać się na okręg danego sądu,
36

Zob. art. 5 projektu. Krytycznie zob. J. Wiślicki, Czynności przedwstępne do małżeństwa
i ślub, w: Rozbiór krytyczny Projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez KK, pod red J. Wiślickiego, Lublin 1932, s. 82, pisze „A więc każdy z wymienionych kategorii – nikogo nie chcę
obrażać – kto zaledwie umie czytać i pisać, każdy bez względu na swój wiek, swoje wyznanie, swoją przeszłość, swoje przekonania religijne może być urzędnikiem st. c., tylko nie duchowny [...]
tylko duchownemu wyraża się z góry votum nieufności, tylko duchowny jest z góry traktowany
i uważany jako nielojalny i niesumienny, każdy inny jest człowiekiem uczciwym”.
37 Zob. art. 11 projektu.
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mianowałby Minister Sprawiedliwości spośród osób, które legitymowałyby się
dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów wyższych na kierunku prawo.
W projektowanych regulacjach Ministrowi Sprawiedliwości dano uprawnienie
do delegowania w wykonywaniu obowiązków inspektora sędziego lub prokuratora38. Wykształceniem prawniczym miał wykazać się także kierownik Centralnego archiwum ksiąg stanu cywilnego, które miało przechowywać główne
księgi s.c., dyrektor urzędów stanu cywilnego a także przydzieleni mu urzędnicy
referendarscy.
Pomimo że projekt wprowadzał nowoczesny system rejestracji stanu cywilnego w Polsce, nie został uchwalony. Nie stał się ustawą o podstawowym
znaczeniu w zakresie rejestracji stanu cywilnego i tylko żałować należy, że nie
został przejęty w części dotyczącej pozycji prawnej urzędnika s.c. w późniejszych
regulacjach prawnych z tego zakresu.
Nieudana próba unifikacji w zakresie rejestracji stanu cywilnego i określenia pozycji podmiotu rejestrującego stan cywilny spowodowały, że w okresie
po 1918 r. i przez cały okres międzywojenny obowiązywały przepisy będące
w przeważającej mierze spuścizną po byłych państwach zaborczych.
NA ZIEMIACH BYŁEGO ZABORU ROSYJSKIEGO 39

Akty stanu cywilnego dla osób wyznania prawosławnego były prowadzone
przez duchownych tegoż wyznania. Sporządzać akty mogli jedynie duchowni
prawosławni, diakoni lub psalmiści danej parafii (art. 859 ustawa o stanach). Dla
osób wyznania rzymsko-katolickiego księgi metrykalne były prowadzone przez
proboszczów albo administratorów kościołów lub przez księży wikariuszów.
W myśl art. 883 ustawy o stanach mogli księgi te prowadzić duchowni niższych
stopni, o ile urzędowali przy kościele parafialnym, pod odpowiedzialnością
jednak za dokładność metryk duchownego przełożonego. Dla osób wyznania
ewangelicko-augsburskiego spisy metrykalne prowadził każdy pastor. Dla osób
38

Zob. art. 25 projektu.
Przepisy dotyczące rejestracji stanu cywilnego były zawarte m. in. w Prawie o małżeństwie
z 24 czerwca 1836 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XVIII, s. 57–297. Obowiązywało
na terenach b. Królestwa Kongresowego) (dalej cyt.: Pr. M.).; Zwodzie Ustaw Cywilnych (T. X,
cz. I i T. IX w ustawie o stanach z 1899 roku, w księdze drugiej – o aktach stanu cywilnego Zwodu
Praw Cesarstwa Rosyjskiego. Obowiązywał na terenie województwa wileńskiego, nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów grodzieńskiego, wołkowyjskiego, bielskiego, białostockiego, białowieskiego (Dz. U. 1927 nr 31 poz. 258); Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego z 1 czerwca 1825 roku a także w Kodeksie Prawa kanonicznego z 1917 roku (Codex Iuris
Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus.
AAS 9:1917 pars II).
39
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wyznania muzułmańskiego księgi metrykalne były prowadzone przez imamów lub
też innych duchownych faktycznie wykonujących czynności duchowne w każdej
parafii (art. 906, 908). Prowadzanie ksiąg metrykalnych, w których dokonywano rejestracji urodzin, ślubów i zgonów dla karaimów, powierzone zostało na
mocy ustawy wyznań obcych duchownym karaimskim, tj. hazanom starszym
i młodszym stanowiącym pierwszy stopień duchownych karaimskich. Ci z kolei
po upływie roku mieli obowiązek przekazać te rejestry hahamowi, tj. wyższemu
duchownemu karaimskiemu, który był zobowiązany przedłożyć wykazy ogólne
Departamentowi Wyznań Obcych.
Natomiast księgi metrykalne dla osób wyznania mojżeszowego były prowadzone według wzorów przez rabinów. Do wydania świadectwa metrykalnego
upoważnieni byli rabini lub ich pełnomocnicy. Księgi metrykalne były prowadzone także przez kapelanów wojskowych dla osób pełniących służbę wojskową.
Kapelani prowadzili księgi, w których dokonywali wpisów dotyczących chrztu,
o ślubach lub pogrzebach i z których wydawali zaświadczenia ze swoim podpisem, pieczęcią kościelną.
Duchowni prowadzący rejestry pod względem odpowiedzialności dyscyplinarnej byli zrównani z urzędnikami sądowymi a nadzór służbowy nad nimi
do 1917 r. przysługiwał prezesom sądów okręgowych, którzy byli uprawnieni
do inicjowania postępowania dyscyplinarnego w razie stwierdzenia poważnych
uchybień40. Po 1918 r. nadzór nad prowadzonymi rejestrami przez duchownych
poszczególnych wyznań był znikomy. Kontrole były przeprowadzane w urzędach
parafialnych stosunkowo rzadko, ale i te wykazywały dużą dowolność w prowadzeniu aktów stanu cywilnego. Co więcej kontrole przeprowadzane przez sąd
lub organy administracyjne wchodzące w zakres działania ministra spraw wewnętrznych okazywały się zupełnie nieskuteczne41.
W księdze pierwszej tytule IV – o aktach stanu cywilnego Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1 czerwca 1825 r.42 odnajdujemy działy od 1 do 5, które
regulowały kwestię rejestracji stanu cywilnego. Prowadzanie aktów stanu cywilnego co do zasady powierzono duchownym a w szczególnych przypadkach osobom świeckim. Przepis art. 71 k.c.p. stanowił, iż w chrześcijańskich wyznaniach
40

Zob. art. 1327 kodeksu postępowania karnego rosyjskiego Swod Zakonow Rossijskoj Imperii T.16, cz. I. Artykuł ten na mocy art. 9 przepisów przechodnich z 18 lipca 1917 r. do rosyjskiego
kodeksu karnego został uchylony (Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego 1917 r., nr 3, poz. 4).
41 K. Krasowski, Prawo o aktach stanu cywilnego..., s. 234.
42 Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1 czerwca 1825 roku. Dziennik Praw Królestwa
Polskiego, t. X, s. 3–227. Obowiązywała księga pierwsza tytuł IV oraz ustawa z 1 lipca 1921
(Dz. U. 1921, nr 64, poz. 297), zmieniająca lub uchylająca wiele przepisów Pr. m i k.c.p. Ponadto
dla różnych wyznań obowiązywały odmienne regulacje.
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akta stanu cywilnego połączone będą z metrykami kościelnymi. Postanowieniem
Księcia Namiestnika Królewskiego z 3 listopada 1825 r.43 prowadzanie ksiąg
stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich powierzone zostało duchownym,
przełożonym parafii, natomiast dla wyznań niechrześcijańskich – burmistrzom
lub też innym osobom świeckim. Tak więc rejestrację zdarzeń mających wpływ
na stan cywilny tych osób powierzono duchownym utrzymującym metryki kościelne jedynie w obrębie swoich parafii, tj. proboszczom. Mimo że duchowni
sporządzali akta stanu cywilnego pełnili obowiązki urzędnika stanu cywilnego,
kodeks nie nazywał ich urzędnikami stanu cywilnego. We wzorach aktów stanu
cywilnego, jakie były zawarte np. w tzw. muchanówce, określano duchownych
jako – utrzymujących akta stanu cywilnego44. Proboszczowie posługiwali się
przy dokonywaniu czynności urzędowych w zakresie rejestracji stanu cywilnego
zarówno pieczęcią z orłem polskim i z napisem w obwodzie urzędnik stanu cywilnego w parafii N, jak i pieczęciami kościelnymi. Duchowny lub osoba świecka
utrzymująca akta stanu cywilnego jak pisano „[...] nie ma żadnej juryzdycyi, nie
jest on sędzią, lecz prostym wykonawcą woli Prawa, nie może więc wchodzić
w rozpoznanie rzetelności tego, co strona oświadcza; nie może oświadczeniom
jej zaprzeczać, ani je osłabiać; nie może żądać dowodów na prawość rodu, lub
prawość małżeństwa; nie może wreszcie przydawać swoich spostrzeżeń i uwag
do oświadczenia stawiających, a z ich własnych oświadczeń to tylko powinien
wciągnąć do aktu, do czego go Prawo upoważnia, bez względu na wszelkie obce
okoliczności przytaczane przez strony, i na wszystkie ich opowiadania, psujące
prostotę aktów, a niekiedy szkodliwe osobom trzecim”45. Duchowny „utrzymujący” akta stanu cywilnego był funkcjonariuszem państwowym w zakresie powierzonych mu czynności rejestracyjnych dotyczących stanu cywilnego osób. Akta
sporządzane przez niego miały znamię zaufania publicznego na równi z aktami
sporządzanymi przez notariuszy46. Mimo że dokonywał on rejestracji z zakresu
stanu cywilnego na podstawie przepisów prawa prowadząc akty stanu cywilnego
na potrzeby państwa, wydawał z tych akt wyciągi, odpisy zaopatrzone w pieczęć
państwową, nie był urzędnikiem państwowym a kancelaria parafialna nie była
traktowana jako urząd stanu cywilnego. Pisano „Ani Kodeks Cywilny, ani żadne rozporządzenia nowsze władz państwowych, ogłaszane zwykle w Dzienniku
43

(Dz. Pr. T.XI, s. 15).
Zob. P. Muchanow, O aktach stanu cywilnego. Pismo z polecenia Jaśnie Wielmożnego Radcy
Tajnego Dyrektora głównego prezydującego w Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego ułożone, Warszawa 1858, s. 99–121.
45 Tamże, s. 12–14.
46 S. Nowakowski, Przepisy o aktach stanu cywilnego na terenach b. Królestwa Kongresowego dla
wyznań chrześcijańskich, Zduńska Wola 1932, s. 49.
44
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Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nie deklarują takiego stanowiska proboszcza
[...]”, a „[...]urząd parafii nie ma cech urzędu państwowego z tej racji, że przede
wszystkim nie jest przez państwo subsydiowany, a więc władze administracyjne
nie mogą względem niego mieć bezpośredniego przełożeństwa”47.
W przypadku śmierci lub przeszkody w wykonywaniu funkcji urzędnika stanu cywilnego przez proboszcza w zakresie rejestracji stanu cywilnego zastępował
go duchowny ustanowiony zgodnie z przepisami wewnętrznymi Kościoła. Z racji
na dość częstą praktykę wyręczania się w tym zakresie wikariuszami parafialnymi,
zostało wydane przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych
w 1845 r. ogólne zarządzenie kierowane do biskupów, w którym przypominano,
że co do zasady art. 71 k.c.p odnosi się wyłącznie do proboszczów, natomiast
wikariusze, mimo że są legalnymi zastępcami proboszczów, to w zakresie prowadzenia aktów stanu cywilnego mogą ich zastępować jedynie w uzasadnionych
przypadkach i tylko wyjątkowo48.
Księgi stanu cywilnego dla baptystów prowadzili w Warszawie komisarze
cyrkułowi, w miastach mających odrębną od powiatowej policję – policmajstrowie, w pozostałych miastach byli to prezydenci i burmistrzowie, a w gminach
wójtowie49.
Akta stanu cywilnego mariawitów i staroobrzędowców do 1912 r. prowadziły miejscowe władze cywilne a od 1912 r. prowadzenie zostało powierzone
ich duchownym50. Natomiast akta stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, lecz tolerowanych przez państwo na podstawie art. 92 i 93 k.c.p. były
prowadzone przez burmistrzów lub też wyznaczonych przez Komisję Rządową
Wyznań Religijnych innych urzędników świeckich51. Zgodnie z art. 91 lit. b k.c.p.
akta stanu cywilnego dla żołnierzy niższych stopniem i ich rodzin utrzymywali
kapelani wojskowi.
Urzędnicy dokonujący rejestracji stanu cywilnego podlegali odpowiedzialności: dyscyplinarnej (zob. art. 86 k.c.p.), cywilnej i karnej (art. 89 k.c.p.).
47

S. Nowakowski, Przepisy o aktach stanu cywilnego..., s. 49.
Zob. P. Muchanow, O aktach stanu..., przypis 1 na s. 2 i przypis 1 na s. 3; M. Pawiński, Akta
stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, „Archeion” 2002, T. CIV,
s. 204.
49 Zob. rozporządzenie Komisji Rządowej z 13 marca 1880 r., (Zbiór bieżących ustaw i rozporządzeń b. rządu rosyjskiego 1880, nr 33, poz. 252).
50 Zob. Ustawa z 24 marca 1912 r. o wyznawcach nauki mariawitów, (Zbiór bieżących ustaw
i rozporządzeń b. rządu rosyjskiego 1912, nr 15, poz. 516).
51 Jedynym związkiem wyznaniowym uznanym de iure, któremu nie powierzono prowadzenia
akt stanu cywilnego, był Żydowski Związek Religijny. Utrzymano w mocy postanowienie Rady
Administracyjnej z 7 września 1830 r., nakładające obowiązki w tym zakresie na świeckie urzędy
stanu cywilnego. Zob. krytycznie J. Dawidsohn, Gminy żydowskie, Warszawa 1931, s. 21 i n.
48
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Na ziemiach zaboru austriackiego na mocy patentu cesarskiego z 15 marca
1782 r. każdy proboszcz parafii rzymskokatolickiej został mianowany urzędnikiem stanu cywilnego i prowadził akta stanu cywilnego. Duchowni prowadzący akta stanu cywilnego występowali więc jako duszpasterze stojący na czele
parafii i jednocześnie jako funkcjonariusze państwowi wykonujący powierzone
im funkcje z zakresu administracji państwowej co do utrzymania i prowadzenia
akt stanu cywilnego. Status duszpasterzy będących w tym zakresie urzędnikami
państwowymi wynikał tak z ustawodawstwa pozaborczego, jak i orzecznictwa
sądowego, w tym orzecznictwa po 1918 r.53 Rejestracja i prowadzenie ksiąg metrykalnych wiernych należących do Kościoła ewangelickiego w Galicji do 1781 r.,
tj. do wydania patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II należało do duchownych
katolickich. Dopiero od 1784 r. ewangeliccy duchowni mogli prowadzić własne
księgi metrykalne. Patent cesarski z 15 lutego 1782 r. powierzał proboszczom
katolickim uprawnienia urzędników stanu cywilnego również w stosunku do
wyznań niechrześcijańskich. Dopiero Patentem cesarskim z 7 maja 1789 r. prowadzenie metryk gmin żydowskich powierzono rabinom. Rejestry urodzeń,
52

Na ziemiach polskich znajdujących się pod b. zaborem austriackim w dziedzinie prawa
małżeńskiego obowiązywał w szczególności Kodeks cywilny austriacki, Allgemeines Gesetzbuch
für die gesamten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie (ABGB) ogłoszony Patentem
cesarskim 1 czerwca 1811 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 1922 r. (Dz. U.R.P.
z 1922 r. Nr 90, poz. 833), moc obowiązująca k.c., dotycząca spraw małżeńskich, rozciągnięta
została na Spisz i Orawę. Na tym obszarze wprowadzone zostały śluby fakultatywne w formie
wyznaniowej w myśl prawa austriackiego i w formie cywilnej zgodnie z ustawodawstwem węgierskim. § 2 cytowanego rozporządzenia 1922 r. nie rozciągnął mocy obowiązującej; ustaw
z 25 maja 1868 roku i 9 kwietnia 1870 roku wprowadzających małżeństwa cywilne z konieczności (Nothzivilehe) i dla bezwyznaniowców na Spisz i Orawę. Zob. szerzej M. Allerhand, Prawo
małżeńskie obowiązujące na Spiszu i Orawie, Lwów 1926., znacznie zmodyfikowany nowelami z lat
1914, 1915 i 1916. Następnie obowiązywała m.in. ustawa o przywróceniu przepisów u.c. o prawie małżeńskim z 25 maja 1868 roku; ustawa o małżeństwach osób nienależących do żadnego
ustawą uznanego kościoła lub stowarzyszenia religijnego i o prowadzeniu rejestrów urodzenia,
małżeństw i śmierci z 9 kwietnia 1870 r; Węgierska Ustawa XXXI o małżeństwie z 1894 r., która
obowiązywała na Spiszu i Orawie.
53 Zob. orzeczenie NTA z 22 lutego 1929 r., syg. L. Rej. 4059/26, OSP1929, nr 8, poz. 479.
Mimo że duchowni pełnili funkcję publiczną w zakresie rejestracji stanu cywilnego, to nie bez
zastrzeżeń należy przyjąć stwierdzenie K. Krasowskiego, por. tenże, Prawo o aktach stanu cywilnego...,s. 233, że prowadzili oni parafialne urzędy stanu cywilnego, gdyż nie ma ono uzasadnienia w ówcześnie obowiązujących przepisach prawnych a ponadto na przeprowadzenie kontroli
w urzędzie parafialnym władze administracyjne musiały uzyskać pozwolenie właściwego
dziekana lub ordynariusza diecezji. Państwowe organy nadzoru nie posiadały także żadnych
uprawnień do stosowania środków dyscyplinujących duchownych.
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ślubów i zgonów dla osób należących do wyznań prawnie nieuznanych przez
państwo prowadziły starostwa lub organy gminy54. Proboszczowie pełniący swój
urząd byli jednocześnie kierownikami kancelarii parafialnej, natomiast organista
z ramienia i plecenia proboszcza pełnił funkcję sekretarza i pisarza tej kancelarii55. Z pewnością proboszczowie w ten sam sposób podchodzili do prowadzenia
aktów stanu cywilnego, mimo że przypominano im o wadze i odpowiedzialności w prowadzeniu aktów stanu cywilnego. Zaniedbanie w tym względzie,
jak pisano, jest przyczyną wielu strat, przykrości, trudności, kosztów a urzędnik
s.c. jest odpowiedzialny przed Bogiem i własnym sumieniem a także za straty
ewentualnie wynikłe56.
NA ZIEMIACH BYŁEGO ZABORU PRUSKIEGO

Kodeks cywilny niemiecki z 18 sierpnia 1896 r Bürgerliches Gesetzbuch für
das Deutsche Reich (BGB)57, obowiązujący od 1 stycznia 1900 roku wyraźnie
stanowił w § 1320 BGB, że małżeństwo powinno być zawarte przed właściwym
urzędnikiem s.c. Na ziemiach polskich w byłej dzielnicy pruskiej w zakresie rejestracji zdarzeń dotyczących stanu cywilnego obowiązywała ustawa z 6 lutego
1875 roku o rejestracji stanu osobowego i o zawieraniu małżeństw cywilnego.
Ustawa ta w § 1 stanowiła, że rejestracji urodzeń, ślubów i zgonów dokonują wyłącznie mianowani przez Rząd urzędnicy s.c.. Ustawa regulując cywilną

54

Zob. § 9 ustawy z 25 maja 1868 r. o zawieraniu małżeństw przed władzą świecką, oraz § 1
ustawy z 9 kwietnia 1870 roku o prowadzeniu metryk stanu cywilnego osób nienależących do
żadnego prawnie uznanego Kościoła (Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen königreiche und Länder poz.47 i 51). Przed organami powiatowymi lub gminnymi zawierano także
związki małżeńskie określane mianem „z konieczności” w razie odmowy udzielenia ślubu przez
właściwego duchownego, z powodu istnienia przeszkód małżeńskich nieznanych prawu państwowemu. Zob. szerzej A. Gulczyński, Stan cywilny i jego rejestracja na ziemiach polskich pod zaborem
austriackim. „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1993, z. 1–2, s. 101 i n.
55 I. Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu, Lwów 1921, s. 93.
56 I. Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu, Lwów 1921, s. 97. Mimo to autor
ten na kolejnych stronach, zob. s. 98, pisze „Kiedy akt należy wpisać do księgi? Prawo nakazuje,
aby zaraz po dokonaniu obrzędzie [...]. Trzeba dopilnować, aby pisarz-organista zadanie swoje spełnił i przedstawił proboszczowi do podpisania. Aby organistę zniewolić do napisania aktu
w swoim czasie praktycy zalecają dopilnowanie, aby wszystkie rachunki z organistą, jak wynagrodzenie za wypisanie aktu, za wypisy [...] załatwiały się co sobota przy podpisywaniu aktu. [...]
Nigdy też nie należy bezmyślnie podpisywać aktów, ale koniecznie wytknąć błędy gramatyczne,
zganić niestaranne pismo, wpoić tym sposobem w organistę poszanowanie dla aktów i przeświadczenie, że proboszcz o akta dba i byle czem pozbyć się nie da” s. 99.
57 Dalej w tekście k.c.n.
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rejestrację, całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych58. W każdym urzędzie stanu cywilnego był minowany jeden urzędnik s.c.
oraz co najmniej jeden zastępca. W razie przeszkody w wykonywaniu zadań przez
urzędnika stanu cywilnego lub jego zastępcę zadania te można było powierzyć
urzędnikowi z sąsiedniego obwodu. Dla obwodu stanu cywilnego nieprzekraczającego okręgu jednej gminy urzędnikiem stanu cywilnego był odpowiednio
burmistrz, wójt, sołtys miejscowy lub prawny jego zastępca chyba, że wyższa
władza administracyjna mianowała innego urzędnika stanu cywilnego. Prawo
powierzania zadań innemu urzędnikowi gminy miał przewodniczący gminy. Zarząd gminy posiadał również prawo mianowania osobnych urzędników stanu
cywilnego z tym jednak, że powinien w tym względzie mieć zezwolenie wyższej
władzy administracyjnej. W podobny sposób minowano zastępców. Minowani przez zarząd gminy urzędnicy s.c. i jego zastępcy posiadali status urzędników gminnych i byli przez gminne wynagradzani. Przepisy pochodzące jeszcze
z ustawodawstwa niemieckiego nie wskazywały komu można powierzyć zadania
urzędnika stanu cywilnego. Wyraźnie jednak wykluczały w tym zakresie osoby
duchowne (§ 3 u.r.s.o.). Dla obwodu stanu cywilnego, który swym zasięgiem
obejmował więcej niż jedną gminę urzędnika s.c. minowała wyłącznie wyższa
władza administracyjna, która mogła w każdym czasie go odwołać. Powołani
w ten sposób urzędnicy stanu cywilnego i ich zastępcy byli wynagradzani przez
Skarb Państwa (§ 7 ust. 4 u.r.s.o.).
Za naruszenie obowiązków urzędowych przy wykonywaniu władzy publicznej przez urzędników stanu cywilnego odpowiedzialność ponosiło państwo,
podczas gdy w zasadzie przy naruszeniu obowiązków urzędowych przez urzędników związków komunalnych – ponosiły ją te związki.
Nadzór nad urzędnikami stanu cywilnego sprawowała wyższa władza nadzorcza a także sąd powszechny, w tym wypadku sąd powiatowy właściwy ze
względu na siedzibę urzędnika s.c., gdy ten uchylał się od pełnienia czynności
urzędowych.
Zakres obowiązków urzędnika s.c. był szeroko zakreślony. W pierwszym rzędzie zobowiązany był do dokonywania rejestracji zdarzeń wpływających na stan
cywilny, tj. urodzeń, zawartych małżeństw i zgonów, uznań dziecka czy zmiany
nazwiska59. W tym zakresie były wydane szczegółowe przepisy, które jednocze58

Podobne zasady na ziemiach polskich obowiązywały na Spiszu i Orawie na podstawie ustawy węgierskiej z 1894 roku o metrykach państwowych ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 1922 r., Dz. U. z 1922 r. Nr 90 poz. 833.
59 Zob. art. 5 i 6 ustawy z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. U.
z 1919 r. Nr 88, poz. 478. Weszła w życie 28 listopada 1919 r. Zawierała jedynie 9 artykułów.
Uchylona została przez dekret z 10 listopada 1945 o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U.

Rozważania o pozycji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy...

83

śnie nakładały na urzędnika stanu cywilnego różnorakie obowiązki, począwszy
od sprawdzenia w odpowiedni sposób wiarygodności zgłoszeń a skończywszy
na obowiązku współdziałania z organami policji, wymiarem sprawiedliwości,
urzędami skarbowymi, Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie rejestracji
stanu cywilnego60 czy też nakładaniu grzywien na osoby niedopełniające obowiązku zgłoszenia do której byli zobligowani. Praca urzędnika s. c. wymagała
dobrej znajomości prawa cywilnego, zwłaszcza znajomości przepisów kodeksu
cywilnego w zakresie zawarcia małżeństwa61.
3. Pozycja urzędnika stanu cywilnego na ziemiach polskich w latach 1939–1946

Rejestracja stanu cywilnego na obszarze Polski włączonych przez okupanta niemieckiego do Rzeszy prowadzona była przez świeckie niemieckie urzędy
teoretycznie od października 1940 r. na podstawie ustawy o rejestracji stanu cywilnego z dnia 3 listopada 1937 r. oraz rozporządzeń wykonawczych62. Od tego
momentu przez cały czas okupacji mieliśmy do czynienia ze świecką rejestracją
stanu cywilnego prowadzoną przez urzędy niemieckie oraz równolegle obowiązywał tryb wyznaniowy oparty na przepisach polskich według stanu prawnego
z dnia 1 września 1939 r.63 Rozporządzenie Generalnego Gubernatora o prawie o rejestracji stanu cywilnego Niemców w Generalnej Guberni z 16 marca
1940 r. wprowadziło rejestrację stanu cywilnego obywateli niemieckich i należących do narodu niemieckiego. W 1941 r. rozporządzenie to obowiązywało
także w tzw. okręgu Galicji a w listopadzie 1942 r. moc obowiązującą tych przez 1945 r. Nr 56, poz. 310 ost. zm Dz. U. z 1955 r. Nr 25, poz. 151) z dniem 16 grudnia 1945 r., zob.
także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 16 września 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 24 października 1919 roku o zmianie nazwisk
(Dz. U. z 1921 r. Nr 92, poz. 678). Ustawa ta nie obowiązywała w części województwa śląskiego
i spisko-orawskiego, zob. J. Żymirski, Zmiana nazwisk, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, nr 13, s. 508.
60 Zob. np. art. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 1920 r., w sprawie
organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności (Dz. U. z 1920 r. Nr 108, poz. 20), urzędnicy
stanu cywilnego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani byli do przedkładania
kwartalnych sprawozdań z faktów zarejestrowanych przez nich w księgach stanu cywilnego do
Głównego Urzędu Statystycznego.
61 Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich (BGB). Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r.
Chodzi zwłaszcza o przepisy § 1303–1334. Mając na uwadze trudności w zakresie rejestracji
stanu cywilnego na ziemiach b. zaboru pruskiego, ukazały się publikacje, zob. min. F. Podwojski, Podręcznik dla Urzędów Stanu Cywilnego byłej dzielnicy pruskiej, Toruń 1926; A. Rzewski,
I. Szwarcman, Przewodnik dla urzędów stanu cywilnego, Łódź 1922.
62 Szerzej na ten temat zob. J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego, Łódź 1949, s. 254–256.
63 Tamże s. 254.
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pisów rozciągnięto na osoby pochodzenia niemieckiego (Deutschstämmige)64.
Na okupowanych terenach ziem wschodnich obowiązywało rozporządzenie
z dnia 27 kwietnia 1942 r. o stosowaniu prawa niemieckiego w stosunku do osób
o niemieckiej przynależności państwowej, zgodnie z którym niemiecki urzędnik stanu cywilnego (komisarz terenowy) prowadził rejestrację stanu cywilnego
obywateli niemieckich oraz osób należących do narodowości niemieckiej.
Po zakończeniu działań wojennych i wycofaniu się wojsk niemieckich z terytorium Polski generalnie lecz z dużymi oporami powracała wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego65.
4. Pozycja prawna, rola i zadania urzędnika stanu cywilnego w oparciu przepisy
dekretu z 1945 r.

Sprawa powszechnej rejestracji stanu cywilnego stała się jedną z ważniejszych kwestii, które należało uregulować w sposób jednolity na całym terytorium
państwa polskiego. W lipcu 1945 r. na XXVI kongresie PPS powzięto uchwałę
wzywającą do natychmiastowego wprowadzenia świeckich urzędów stanu cywilnego na obszarze całego kraju. Dekretem – prawo o aktach stanu cywilnego
z 25 września 1945 r.66 oraz Dekretem – przepisy wprowadzające prawo o aktach
64

Tamże s. 255.
Tamże.
66 Dz. U. R.P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272. (dalej w tekście d.p.a.s.c. 1945) i dekret z dnia 28 lipca
1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U.
1948, nr 36, poz. 252). Zob. także Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podwyższeniu grzywien,
kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 24, poz. 16; Dekret
z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to
prawo (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 36, poz. 252); Dekret z dnia 22 października 1947 r. o ustalaniu
treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich (Dz. U. R.P.
z 1947 r. Nr 65, poz. 302); Rozporządzenie 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. R. P z 1945 r. Nr 54, poz. 304 z uwzględnieniem sprostowania
błędów – (Dz. U. R.P. z 1945 r. Nr 6, poz. 57 z r. 1946) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych
rozporządzeniami Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości
z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą (Dz. U. R.P. z 1947 r. Nr 42, poz. 217) i z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia
w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo
(Dz. U. R.P. z 1947 r. Nr 3, poz. 19 z r. 1948) oraz rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych z dnia 11 października 1948 r. w sprawie sporządzania odpisów ksiąg
stanu cywilnego spisanych w obcym języku (Dz. U R.P. 1948, nr 50, poz. 396); rozporządzenie
Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych z dnia 23 marca 1948 r., o taryfie opłat
za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych (Dz. U. R.P. 1948, nr 51, poz. 150).
65
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stanu cywilnego z dnia 25 września 1945 r.67, wprowadzona została od 1 stycznia
1946 r. państwowa, odrębna od rejestracji wyznaniowej, powszechna, jednolita
i zupełna w całym kraju rejestracja stanu cywilnego. Na podstawie tego dekretu powołano nowe struktury administracji w postaci urzędów stanu cywilnego
podlegające, nie jak proponował to projekt 1931 r. Ministrowi Sprawiedliwości,
Ministrowi Administracji Publicznej. Na obszarze Ziem Odzyskanych urzędy
stanu cywilnego podlegały Ministrowi Ziem Odzyskanych68.
Dekret stał na stanowisku monistycznego wykonywania funkcji urzędnika
s.c. w każdym obwodzie urzędu stanu cywilnego (art. 7 ust. 1 d.p.a.s.c. 1945).
Tak więc ustanowienie dwóch lub większej liczby urzędników s.c. w danym obwodzie było niedopuszczalne. Na czele urzędu stanu cywilnego stał urzędnik s.c.
będąc jednocześnie kierownikiem urzędu, oprócz niego mógł być dodatkowo
powołany jego zastępca. Założeniem organizacji sieci urzędów stanu cywilnego było związanie funkcji urzędnika s.c. ze stanowiskiem burmistrza lub prezydenta albo wójta gminy wiejskiej, gdzie zastępcą miał być wiceburmistrz lub
wiceprezydent a w gminach wiejskich podwójci (art. 8 ust. 1 d.p.a.s.c. 1945).
Takie stanowiskowe powiązanie nie było żadnym novum, także projekt z 1931 r.
przewidywał na obszarze całego kraju taką możliwość, ale jedynie w odniesieniu do tzw. urzędników niezawodowych. Jeżeli w skład organu zarządzającego
gminy wchodził więcej niż jeden zastępca przełożonego, zastępcą urzędnika s.c.
był tylko ten, któremu stosownie do wewnętrznego podziału czynności zadanie
to zostało przydzielone. Inni zastępcy przełożonego gminy nie sprawowali tej
funkcji, chyba że zostali zamianowani na to stanowisko przez okręgową władzę nadzorczą. W danej gminie mógł być powołany inny niż wójt, burmistrz
lub prezydent miasta specjalny urzędnik s.c. lub jego zastępca (w tym przypadku zastępcą urzędnika s.c. nie mógł być przełożony gminy). Specjalny urzędnik s.c. powoływany był albo przez przełożonego gminy spośród urzędników
zarządu gminnego albo władzę nadzorczą, przez którą w myśl przepisu art. 18
ust. 1 d.p.a.s.c. 1945 należało rozumieć władzę administracji ogólnej drugiego
stopnia, tj. wojewodę69. Ustanowienie specjalnego urzędnika s.c. pociągało za
sobą konieczność ustanowienia specjalnego jego zastępcy. O powołaniu drugiego i następnych zastępców urzędnika stanu cywilnego decydowała okręgowa
władza nadzorcza. Stanowisko urzędnika s.c. mogło być połączone ze sprawowaniem innego urzędu państwowego lub samorządowego (ci ostatni podlegali
67

Dz. U. R.P. z 1945 r. Nr 48, poz. 273. Katalog przepisów uchylonych obejmował aż 113
pozycji.
68 Zob. art. 2 ust. 2 pkt e dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz.U.R.P. z 1945 r. Nr 51, poz. 295).
69 Art. 8 ust. 2 d.p.a.s.c. 1945
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odpowiedzialności dyscyplinarnej w razie uchylenia się od przyjęcia stanowiska
urzędnika s.c.c) a nawet z wykonywaniem innego zawodu. Przepis art. 10 ust.
1 i 2 d.p.a.s.c. 1945 wymieniał tu w szczególności nauczyciela publicznej szkoły
powszechnej i urzędnika samorządu gospodarczego albo ubezpieczeń społecznych. Dekret nie zawierał zakazu mianowania urzędnikiem s.c. duchownego,
w praktyce jak pisano „nominacji takiej spodziewać się nie należy”70. Niemniej
jednak duchowny utrzymujący księgi stanu cywilnego (metrykalne) sporządzone do 1 stycznia 1946 roku miał obowiązek wydawać z nich wypisy w postaci
wyciągów i odpisów (na drukach według ustalonych wzorów), o których mowa
w art. 37–39 d.p.a.s.c. 194571. Do osób duchownych nie odnosił się przepis art.
47 d.p.a.s.c. 1945 a wiec w przypadku odmowy wydania wypisu nie przysługiwało prawo wniesienia zażalenia do sądu. Jeśli okręgowa władza nadzorcza lub
przełożony gminy ustanowiły specjalnego urzędnika stanu cywilnego, przełożony gminy tracił prawo i obowiązek dokonywania czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego72.
Specjalny urzędnik s.c. jako kierownik urzędu podlegał okręgowej władzy
nadzorczej, a nie przełożonemu gminy, który miał jednak prawo i obowiązek
czuwania nad zewnętrznym tokiem prac również w urzędzie stanu cywilnego73.
W zakresie rejestracji s.c. część uprawnień nadzorczych, o których w art. 47
i 49 d.p.a.s.c. 1945, przekazano sądom powszechnym. (sądom grodzkim), które prowadziły je w trybie postępowania niespornego (art. 50 d.p.a.s.c. 1945).
Urzędnik s.c. będący przełożonym gminy w zakresie spraw personalnych podlegał władzom nadzorczym nad samorządem terytorialnym, będąc urzędnikiem
gminnym podlegał przełożonemu gminy. Natomiast nadzór merytoryczny nad
urzędami stanu cywilnego należał w pierwszej instancji do okręgowej władzy
nadzorczej, w drugiej zaś instancji — do Ministra Administracji Publicznej. Na
obszarze Ziem Odzyskanych nadzór zwierzchni nad urzędami stanu cywilnego
należał do Ministra Ziem Odzyskanych74. Ponadto urzędnik s.c. w niektórych
70

J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 R. ..., s. 24. ten sam autor w wydaniu prawa
o aktach stanu cywilnego z komentarzem z 1949 r. na s. 25, taki zakaz już formułuje uzasadniając,
że wynika on z „samej istoty laicyzacji rejestracji stanu cywilnego”.
71 Zob. art. XIV ust. 1 przep. wprow. Co więcej osoby duchowne w zakresie utrzymywania
ksiąg i wydawania wypisów podlegały w myśl art. XV przep. wprow. nadzorowi władz nadzorczych oraz karom porządkowym, odpowiedzialności cywilnej i karnej na równi z urzędnikami s.c.
Do osób duchownych nie odnosił się przepis art. 47 d.p.a.s.c. 1945.
72 Zob. art. 8 ust. 2 d.p.a.s.c. 1945; J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego, Łódź 1949, s. 25–26.
73 Zob. okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 5 maja 1948 r. nr. 33 (Dz. Urzęd.
Min. Admin. Publ. Nr. 14 poz. 114).
74 Zob. art. 17 d.p.a.s.c. 1945 i art. 2 ust. 2 pkt e dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych, (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr. 51, poz. 295). Do zadań okręgowej władzy
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sprawach z zakresu rejestracji podlegał sądowi grodzkiemu. Zdaniem J. Litwina w sprawach, w których administracyjna władza nadzorcza była niewłaściwa,
urzędnik s.c. posiadał „stanowisko zbliżone do sędziego lub notariusza”75.
Urzędnicy s.c. korzystali w swoim zakresie działania z ochrony prawa,
przysługującej urzędnikom samorządu terytorialnego, nawet gdy nimi nie byli
(art. 6 d.p.a.s.c. 1945)76. Konstrukcja przepisu była wzorowana na art. 6 projektu
Komisji Kodyfikacyjnej z 1931 roku z tym jednak, że w projekcie urzędnicy
s.c. mieli korzystać z ochrony prawa przysługującej urzędnikom państwowym
a nie samorządowym. Urzędnik s.c. lub jego zastępca przed objęciem stanowiska
składał ślubowanie: „Pomny dobra Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję obowiązki
urzędnika stanu cywilnego sumiennie według swej najlepszej wiedzy wypełniać,
przepisy prawa ściśle stosować, prawdy wiernie przestrzegać, w postępowaniu
swym kierować się zasadami uczciwości i tajemnicy urzędowej dochować”77.
Urzędnicy s.c. podlegali karze porządkowej upomnienia i grzywny albo
jednej z tych kar wymierzanej przez okręgową władzę nadzorczą78. Byli także
obowiązani do naprawienia szkody, spowodowanej swym niedbalstwem lub złą
wolą, jeżeli poszkodowany nie mógł zapobiec szkodzie w toku postępowania,
za pomocą środków, przewidzianych przez prawo. Wraz z urzędnikiem s.c. odpowiedzialność cywilną za szkodę ponosiła solidarnie gmina (art. 12 d.p.a.s.c.
1945). Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika s.c. będącego urzędnikiem
samorządowym opiera się w zasadzie na lokalnych przepisach dyscyplinarnych,
chyba że chodziło o członków zarządu miejskiego lub wiejskiego79. Okręgowa
nadzorczej należało m.in. ustanawianie specjalnych urzędników stanu cywilnego (art. 8 ust. 2 i 9
ust. 1 d.p.a.s.c.), zezwalanie na ustanowienie przez przełożonego gminy specjalnego urzędnika
stanu cywilnego spośród urzędników gminy (art. 8 ust. 2 d.p.a.s.c.), usuwanie urzędników stanu cywilnego od pełnienia funkcji (art. 9 ust. 1 d.p.a.s.c. 1945), wymierzanie kar porządkowych
urzędnikom stanu cywilnego (art. 11 ust. 2 d.p.a.s.c. 1945).
75 J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r. ..., s. 125. Jako przykład autor ten podaje
sporządzenie aktu uznania dziecka pozamałżeńskiego (art. 64 § 2 Dekretu z 22 styczna 1946 r.
–prawo rodzinne (Dz. U. R.P. z 1946 r. Nr 6, poz. 52).
76 Przyznano specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (art. 8 ust. 2 i art. 10 d.p.a.s.c. 1945)
gwarancji karno-prawnej ochrony urzędnika, przewidzianej w art. 8 pkt b i 129–133, 255 § 5 i 256
§ 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U.
R.P. z 1932 r. Nr 60. poz. 571).
77 W piśmie okólnym Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 30 kwietnia 1947 r. Nr. IV
ASC 919/47 wyjaśniono, że składają ślubowanie prezydent miasta przed wojewodą, burmistrz
lub wójt przed starostą powiatowym, specjalny urzędnik s.c. przed przełożonym gminy.
78 Art. 11. ust. 1 – w brzmieniu znowelizowanym dekretem z dnia 28 lipca 1948 r. podwyższono wysokość granicy górnej grzywny do 1000 złotych.
79 Osoby te którzy podlegali przepisom rozporządzania Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r o komisjach dyscyplinarnych i o postępowaniu dyscyplinarnym
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władza nadzorcza mogła nawet usunąć od pełnienia funkcji urzędnika stanu cywilnego lub jego zastępcę i zamianować innego spośród urzędników zarządu
gminnego lub spoza ich grona, o ile uznała, że urzędnik stanu cywilnego bądź
jego zastępca nie wypełnia należycie swych obowiązków, narusza prawo lub działa na szkodę interesu publicznego (art. 9 ust. 1 d.p.a.s.c. 1945). Usuniętemu ze
stanowiska urzędnika s.c. lub zastępcy przysługiwało prawo wniesienia odwołania do Ministra Administracji Publicznej80.
Obowiązek rejestracji stanu cywilnego obywateli polskich za granicą należał
do urzędników służby konsularnej, wyznaczonych przez Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej. Urzędnicy ci
podlegali w tym zakresie nadzorowi Ministra Administracji Publicznej (art. 14.
d.p.a.s.c. 1945).
5. Pozycja prawna, rola i zadania kierownika USC na podstawie dekretu z 1955 r.

W dniu 8 czerwca 1955 r. ogłoszony został nowy dekret – prawo o aktach
stanu cywilnego81. W art. 6 d.p.a.s.c. 1955 wyraźnie określono, że czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego wykonuje kierownik USC lub jego zastępca.
Po raz pierwszy przepis ten na obszarze całego Państwa wyeliminował określenie
urzędnik stanu cywilnego i osobę dokonywującą rejestracji w obszarze stanu
cywilnego nazwał kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Uprawnienia w tym
zakresie otrzymał również jego zastępca. Przyczyny tej zmiany terminologii jak
pisał J. Litwin „należy upatrywać w tym, że termin „urzędnik” od 1948 r. jest
konsekwentnie usuwany z przepisów prawa o służbie państwowej”82. Kierownik
USC i jego zastępca byli jedynymi pracownikami uprawnionymi do dokonywania czynności w zakresie rejestracji. Przepisem precyzującym tę materię był art. 7
przeciwko członkom organów wykonawczych samorządu terytorialnego, powiatowego oraz
gmin miejskich i wiejskich (Dz. U.R.P. z 1945 r. Nr. 24, poz. 206). Na terenach woj. poznańskiego i pomorskiego oraz Ziem Odzyskanych odpowiedzialność tą była unormowana wyłącznie
rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 24 lutego 1928 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej
funkcjonariuszów publicznych na obszarze woj. poznańskiego i pomorskiego, nie podlegających
przepisom dyscyplinarnym, wydanym dla całego kraju (Dz. U.R.P. z 1928 r., Nr. 10, poz. 52.).
80 W tekście art. 9 ust. 2 sprzed nowelizacji była mowa o zażaleniu. Termin ten usunięto ze
względu na nieścisłość terminologiczną, jaka funkcjonowała na gruncie postępowania administracyjnego, szerzej zob. Pokrzywniki, Zażalenie w wypadku usunięcia urzędnika stanu cywilnego,
Gaz. Admin. 1946, nr 2–3, s. 120 i n.
81 Dz. U z 1955 r. Nr 25, poz. 151; zm. Dz. U. z 1956 r. Nr 41, poz. 189; z 1958 r. Nr 72, poz.
358; z 1962 r. Nr 10, poz. 46; z 1964 r. Nr 9, poz. 60; z 1975 r. Nr 45, poz. 234 [dalej cyt.: d.p.a.s.c.
1955].
82 J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 42.
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ust. 1 d.p.a.s.c. 1955, stanowiący iż kierownikiem USC jest przewodniczący rady
narodowej, jego zastępca – sekretarz prezydium, a w razie potrzeby prezydium
mogło powołać drugiego zastępcę. Ustawodawca w sposób jednoznaczny zakreślił krąg podmiotów sprawujących funkcje kierownika USC i jego zastępcy
i z mocy prawa był nim przewodniczący rady narodowej i sekretarz prezydium.
Uprawnienia kierownika USC posiadali prezydenci i naczelnicy miast niepodzielonych na dzielnice, naczelnicy dzielnic, naczelnicy gmin83.
Dekret z 1955 r. uprawniał radę narodową do powołania osobnego kierownika USC oraz jego zastępcy lub zastępców (art. 7 ust. 2 d.p.a.s.c. 1955). Powołanie osobnego kierownika USC i jego zastępcy(ów) jak pisano miało na celu „
odciążenie przewodniczącego i sekretarza prezydium rady w większym ośrodku
od obowiązków utrudniających im wykonywanie zadań w zakresie innych dziedzin administracji”84. Osobny kierownik USC i jego zastępca mogli być powoływani spośród członków prezydium czy pracowników prezydium albo spoza tego
grona. Powołanie i odwołanie osobnego kierownika USC miasta stanowiącego
powiat miejski lub dzielnicy w mieście wyłączonym z województwa wymagało
uprzedniej zgody kierownika urzędu spraw wewnętrznych; w mieście stanowiącym powiat miejski – prezydium rady narodowej; w mieście niestanowiącym
powiatu albo osiedla oraz gromady– prezydium powiatowej rady narodowej.
W odniesieniu do kandydatów na to stanowisko przepisy prawa nie przewidywały zarówno konkursu czy egzaminu. Nie wymagały także szczególnych kwalifikacji czy doświadczenia w administracji. Dekret z 1955 r. w odróżnieniu do
poprzedniego z 1945 r. nie regulował istotnego zagadnienia relacji kierownika
USC z wyboru, jakim wówczas był przewodniczący prezydium rady narodowej
i sekretarz, do powołanego osobnego kierownika USC. Jedynie przepis art. 481
d.p.a.s.c. 1955 dawał równorzędne uprawnienie z uprawnieniem Kierownika
USC członkowi prezydium rady narodowej do przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w przypadku ciężkiej choroby zagrażającej bezpośrednio życiu nupturienta(ów). Tak wiec w razie powołania osobnego kierownika
USC i jego zastępcy zarówno przewodniczący jak sekretarz rady narodowej tracili
uprawnienia przysługujące kierownikowi USC zachowując jedynie uprawnienia
do przyjęcia oświadczeń, o których mowa wyżej mortis causa.
Potwierdzeniem tego stanowiska jest także teść pkt 1 Instrukcji dla urzędów
stanu cywilnego i organów nadzoru wydanej przez Departament Społeczno-Administracyjny MSW z 1955 r. w którym czytamy, że „Prezydium miejskiej
rady narodowej może za zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia
83

Zob. art. 55 ust. 2 i art. 76 ust. 3 ustawy z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych, tj. Dz.U.
z 1973 r. Nr 47, poz. 277.
84 J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 54.
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powołać uchwałą prezydium specjalnego kierownika urzędu stanu cywilnego
lub jego zastępców, spośród członków lub pracowników prezydium. W przypadku wyznaczenia specjalnego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy
przewodniczący i sekretarz prezydium zachowują uprawnienie do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński”. Zacytowana treść Instrukcji
z 1955 r. daje szersze uprawnienia przewodniczącemu rady narodowej i sekretarzowi prezydium aniżeli czyni to art. 481 d.p.a.s.c. 1955, ale i tak uprawnienia
te zawęża jedynie do wąskiego zakresu czynności Kierownika USC i czyni to
raczej z pobudek pozamerytorycznych, jak pisze J. Litwin będzie to „niekiedy
wyróżnieniem podkreślającym zasługę jednego z wstępujących w związek małżeński w pracy dla państwa i społeczeństwa” 85.
6. Pozycja prawna kierownika USC od chwili obowiązywania ustawy prawo
o aktach stanu cywilnego 1986 r.

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego86 w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą
z dnia 17 maja 1990 r. stanowił, iż czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonywał kierownik USC, który był terenowym organem administracji
państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego87. Przepis tego
samego artykułu w ust. 2 zezwalał w miastach liczących do 50 tys. mieszkańców
oraz w gminach w razie niemożności wykonywania tej funkcji przez kierownika
urzędu, pełnić funkcję organu, o którym mowa w ust. 1, również prezydentowi
miasta albo naczelnikowi miasta lub gminy. W tym przypadku mamy wyraźnie określoną w P.a.s.c. kompetencję prezydenta miasta albo naczelnika miasta
lub gminy do równoczesnego pełnienia w raz z kierownikiem USC czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W przypadku braku tej normy nie takiej
możliwości by nie było.
Przepis art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. – o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych miedzy organy gminy a organy
85

Tamże. Odmiennie A. Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego”
w kontekście polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013, s. 397.
86 Tekst pierwotny ustawy prawo o aktach stanu cywilnego zamieszony w Dz. U. z 1986 r.
Nr 36, poz. 180. Ustawa posiada tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264.
87 Przepis art. 17 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 roku – o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej (Dz. U.
1988, nr 19, poz. 132) z dniem 1 stycznia 1989 roku dokonał zmiany w treści w art. 6 w ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1986 roku – prawo o aktach stanu cywilnego w ten sposób, że na końcu
zdania dodano wyrazy „lub zastępca kierownika.”
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administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw88 wprowadził zmianę
do ustawy prawo o aktach stanu cywilnego polegającą na przekazaniu do właściwości organów gminy zadań i kompetencji należących dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego
w zakresie należącym do kierownika USC, jako zadania zlecone.
WÓJT (BURMISTR Z, PREZYDENT MIASTA) JAKO KIEROWNIK USC
Z MOCY SAMEGO PRAWA

Z dniem 27 maja 1990 r. na podstawie art. 39 pkt 2 ustawy kompetencyjnej89 przepis art. 6 P.a.s.c. otrzymał brzmienie: „Czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca
(zastępcy)” (ust. 1), „Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent)” (ust. 2), „Rada gminy może powołać innego kierownika
urzędu stanu cywilnego i jego zastępcę (zastępców)” (ust. 3). Od tego momentu
wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcję kierownika USC i jest nim od
chwili wyboru. W tej formie zatrudnienia nawiązuje się stosunek pracy z osobami
pełniącymi funkcje organów w samorządzie90.
Wybór stanowi podstawę prawną nawiązania stosunku pracy z wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta), który z mocy ustawy P.a.s.c. pełni jednocześnie funkcję kierownika USC91. Jeżeli kierownikiem USC jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), to nawiązuje się z nim tylko jeden stosunek pracy na
stanowisku wójta a dopiero w następstwie objęcia przez niego funkcji pełni on
również, z mocy prawa art. 6. ust. 2 P.a.s.c. funkcję kierownika USC. Zatem wójt,
piastując stanowisko polityczne, kieruje urzędem gminy, będąc zwierzchnikiem
służbowym w stosunku do pracowników urzędu, w tym innego kierownika USC,
i jednocześnie kierownikiem USC. Jest to w przeważającej mierze wybór polityczny. Na upartyjnienie wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
wskazuje chociażby art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego, w którym prawo zgłaszania kandydatów na wójta dano np. partiom politycznym. Wątpliwym jest, aby
partie polityczne kierowały się przy typowaniu kandydatów na wójtów fachowością w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Taki sposób doboru na stanowisko
88

Dz. U. 1990, nr 34, poz. 198 ze zm. – zwaną ustawą kompetencyjną
Dz. U. 1990, nr 34, poz. 198 ze zm.
90 Kwestie wyboru organu wykonawczego gminy reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, ze zm. [dalej cyt.: Kodeks wyborczy]. Szerzej M. Gurdek, Wójt jako kierownik urzędu stanu cywilnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010,
nr 3, s. 91–98.
91 Zob. art. art. 4 ust. 1 pkt lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz.1202).
89

92

Piotr Kasprzyk

polityczne nie budzi zastrzeżeń. Wątpliwym jest, aby był to sposób właściwy
w odniesieniu do stanowiska Kierownika USC, na które wymaga się wiedzy
prawniczej i doświadczenia w administracji. Zgodnie z art. 11 § 1 pkt 6 Kodeksu
wyborczego prawo kandydowania na wójta (bierne prawo wyborcze) ma osoba, która ma obywatelstwo polskie oraz najpóźniej w dniu głosowania ukończy
25 lat. Kandydatowi na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ustawodawca nie
stawia wymagań co do kompetencji zarówno w odniesieniu do doświadczenia jak
i wykształcenia. W sposób negatywny wyraźnie określił jedynie, że kandydatem
na wójta nie może zostać osoba: pozbawiona praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem
Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
(np. na skutek choroby psychicznej), skazana prawomocnym wyrokiem na karę
pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wobec której wydano prawomocne
orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art.
21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów92 będąca obywatelem Unii Europejskiej nie będąca obywatelem
polskim, pozbawionym prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, którego jest obywatelem. Ponadto kandydat na wójta nie może
naruszać ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem innych
funkcji lub działalności, określonych w odrębnych przepisach. W myśl ustawy
o samorządzie gminnym funkcji wójta nie można łączyć z: funkcją wójta lub
jego zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu
terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta, zatrudnieniem w administracji rządowej, mandatem posła lub senatora. W art. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wójt nie może być członkiem
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółkach prawa handlowego, być
zatrudnionym lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które
mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność, być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni,z wyjątkiem
rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowych, być członkiem zarządu fundacji
prowadzącej działalność gospodarczą, posiadać w spółkach prawa handlowego
więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek, prowadzić działalności gospodarczej na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub
być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
92

Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.
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Naruszenie przedmiotowych ustawowych zakazów spowoduje podjęcie
przez radę gminy uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta. Na marginesie należy
zaznaczyć, że zgodnie z art. 492. § 1 Kodeksu wyborczego rada gminy podejmie
również uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta, w przypadku odmowy złożenia ślubowania, niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach
oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz utraty prawa wybieralności lub
braku tego prawa w dniu wyborów. Zgodnie z art. 28d. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym93 w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta
przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe. Wyborów
nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść
w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów
(art. 28d ust. 2 tejże ustawy).
Z pewnością wybór organu wykonawczego samorządu terytorialnego przez
obywateli jest zasadny i ze swej istoty wzmacnia legitymizację władzy i jej prestiż94. Osoby wybrane w wyborach bezpośrednich na to stanowisko cieszą się,
a przynajmniej powinny cieszyć się szacunkiem i autorytetem i mogłyby mieć
moim zdaniem kompetencje ograniczone, np. do odbierania oświadczeń nupturientów o zawarciu małżeństwa po uprzednim dopełnieniu formalności sprawdzających możliwość złożenia tego typu oświadczeń przez nupturientów przez
innego kierownika USC. Podobnie jak przewiduje to K.r.o. w odniesieniu do
duchownego przy zawarciu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), który jest w pierwszym rzędzie organem administracji samorządowej został wyposażony w kompetencje do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego z mocy prawa. Oznacza
to jedynie, że nie potrzebuje żadnego aktu nominacji na to stanowisko. Innym
zagadnieniem jest czy zachowuje uprawnienia kierownika USC po powołaniu
w gminie innego kierownika USC95. Sformułowanie:innego kierownika powinno być interpretowane jako innego kierownika zamiast wójta (burmistrza,
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Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594.
Oznacza to nadanie wójtom bardzo silnej pozycji, np. ustawowe określenie sposobu odwoływania wójta praktycznie czyni go nieodwoływalnym w okresie pełnienia funkcji.
95 NSA w wyroku z 17 października 2007 r. II OSK 1324/07 uznał, że po powołaniu przez
radę gminy innego kierownika USC nie przestaje być kierownikiem USC. Sąd uznał także za niedopuszczalne powołanie go na funkcję zastępcy takiego kierownika, gdyż prowadziłoby do sytuacji, w której wójt podlegałby jako zastępca kierownika USC samemu sobie jako kierownikowi
tego urzędu z mocy prawa.
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prezydenta miasta) a nie obok w przeciwnym razie kierownikiem USC byłyby
dwie różne osoby co jest sprzeczne z ustalonym porządkiem prawnym96.
POWOŁANIE PR ZEZ RADĘ GMINY INNEGO KIEROWNIKA USC

Do czasu nowelizacji P.a.s.c. ustawą z dnia 19 września 2008 r. o zmianie
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej97
kwestia nawiązania stosunku pracy z kierownikiem USC była różnie regulowana.
Pomijając zagadnienie czy rada gminy była właściwym organem do powierzenia czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, powołanie, o którym mowa
w art. 6 ust. 3 P.a.s.c., sprzed nowelizacji było jedynie powierzeniem obowiązków
z zakresu rejestracji stanu cywilnego w danej gminie98 i stanowiło
upoważnienie dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), do zawarcia
z powołanym kierownikiem USC umowy o pracę czy sporządzenia aktu mianowania. W orzecznictwie SN wywiedziono, że użycie przez ustawodawcę słowa
„powołuje”, nie przesądza o tym, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy

96

Monistyczne ujęcie pozycji kierownika USC prezentuje K. Gondorek, A Ustowska, Prawo
o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 1991, s. 60–
61; A. Szadok-Bratuń, Status prawny kierownika urzędu stanu cywilnego (wybrane zagadnienia),
„Prawo” CCLIII (AUW no 1900), Wrocław 1996, s. 77–78, 84–85; J. Gajda, Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999,s. 6.; J. Stzrbińczyk Zawrcie małżeństwa wyznaniowego
podlegającego prawu polskiemu, „Rejent” 1999, nr 4, s. 19. Odmiennie zob. pismo MSW z dnia
31 sierpnia 1994 r syg. DO-IV-1293/3/94 skierowane do Dyrektorów Wydziałów Spraw Obywatelskich Urzędów Wojewódzkich; M.Ura, Kierownik urzędu stanu cywilnego w systemie organów
administracji publicznej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, nr 10, s. 141 i n. Zdaniem tego autora
przyjęcie takiego zapatrywania może prowadzić do zmiany ustawowej funkcji wójta. Z tym ostatnim poglądem tym trudno się zgodzić bowiem ustrojową funkcją wójta nie jest pełnienie funkcji
kierownika USC.
97 Dz.U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1121.
98 Tak zob. wyrok SN z dnia 19 stycznia 2000 r., l PKN 480/99 (system lex), w którym sąd
dokonując wykładni przepisu art. 6 ust. 3 P.a.s.c. interpretuje go jako pozwalający na powierzenie
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innej osobie przy jednoczesnym określeniu organu, który jest właściwy do tego powołania (powierzenia czynności). Zdaniem SN przepis art.
6 P.a.s.c. musi być w tym zakresie interpretowany w powiązaniu z ustawą o pracownikach samorządowych, skoro urząd stanu cywilnego jest częścią urzędu gminy. Szerzej na temat charakteru
uchwały o powołaniu innego kierownika USC, zob. M. Gurdek, Status prawny kierownika urzędu
stanu cywilnego, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7–8, s. 118–122; tejże, Praktyczne problemy
wynikające z niedoskonałej 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, 3,
s. 63.
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z powołania99. Często ustawodawca używając słowa „powołuje”, rozumie przez to
powierzenie stanowiska czy funkcji. Nie negując uprawnień wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) w zakresie doboru kadry urzędniczej w urzędzie gminy nie
wydaje się słusznym rozwiązanie, aby organ wykonawczy gminy miał jedynie
decydujący wpływ na obsadę kierownika USC100. Taki stan prawny zagraża stabilizacji zatrudnienia i profesjonalizacji kadry pracowników administracji samorządowej zatrudnionej w urzędach stanu cywilnego.
OBJĘCIE STANOWISKA KIEROWNIKA USC W DRODZE KONKURSU

W ustawie o pracownikach samorządowych nowelizacją ustawy z dnia
6 maja 2005 r. – o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty101 wprowadzono zasadę naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
samorządu terytorialnego w drodze konkursu. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu
terytorialnego wprowadzony został w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego102,w którym Trybunał kwestionując sposób określenia wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, uznał jednocześnie celowym
ustawowe uregulowanie zasad naboru administracji samorządowej, z ustaleniem
kryteriów łączących możliwość zajmowania określonego stanowiska z wykształceniem uznawanym za gwarancję należytego sprawowania określonej funkcji
w administracji.
Wątpliwości budziły (i nadal budzą) kryteria, jakimi komisja konkursowa
ma sprawdzić kompetencje do zajmowania stanowiska kandydata na kierownika
USC. Wiele zastrzeżeń budziło powiązanie konkursu przewidzianego w ustawie
o pracownikach samorządowych i powołania przez radę gminy wynikającego
z przepisów P.a.s.c. Jeżeli kandydaci na kierowników USC zobowiązani byli
99

Por. wyrok SN z dnia 13 października 1998 r., I PKN 345/98, publ. OSNAPiUS 1999 r.,
nr 22, poz. 719, wyrok z dnia 7 września 1994 r., I PR 1/94, publ. OSNAPiUS 1995 r., nr 6, poz.
78, uchwała z dnia 4 października 1994 r., I PZP 42/94, publ. OSNAPiUS 1994 r., nr 11, poz. 174,
uchwała z dnia 26 kwietnia 1991 r., I PZP 9/91, publ. OSNCP 1992 r., z.2, poz. 27.
100 W Stanowisku Rady Unii Metropolii Polskich z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian
w prawie porządkujących ustrojowe relacje oraz kompetencje pomiędzy radą a prezydentem miasta po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów organów wykonawczych gmin, proponowano, aby
to prezydent miasta miał prawo powoływania kierownika USC i jego zastępcy.
101 Zob. art. 3a ustawy został dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. (Dz. U.
z 2005 r. Nr 122, poz. 1020) z dniem 7 sierpnia 2005 r.
102 Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2005 r., K 25/04, (Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 192).
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i nadal są do przystąpienia do konkursu, czym było wówczas powołanie przez
radę gminy? Trudno było w sposób racjonalny zestawić te dwa wymogi przy
powołaniu kierownika USC. Wydaje się jakby ustawodawca nowelizując ustawę
o pracownikach samorządowych, wprowadzając konkurs jako zasadę naboru na
wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego zapomniał, że kierownicy USC powoływani są przez radę gminy. Wynik konkursu
nie był wiążący dla rady gminy, która mogła w nieskończoność ignorować wyniki
konkursu. Konkurencyjność naboru ma zaś sprawić, że w jego wyniku zostanie
wyłoniony najlepszy kandydat na dane stanowisko. Podkreślenia raz jeszcze wymaga, że przewidziany ustawą otwarty i konkurencyjny nabór jest trybem nawiązania stosunku pracy jedynie z pracownikami samorządowymi zatrudnianymi
na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Należy w tym miejscu podkreślić, że otwartość i konkurencyjność dotyczy
tylko naboru zewnętrznego. Natomiast istota naboru wewnętrznego sprawia, że
jest on wyłączony spod zasady równego dostępu, otwartości i w szerszym wymiarze konkurencyjności, bo jest on z natury rzeczy ograniczony do pracowników
danej jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego. Niemniej jednak NSA
opowiedział się za bezwzględnym obowiązkiem przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika USC zarówno dla nowo zatrudnionych kandydatów spoza
urzędu jak i dla kandydatów już w tym urzędzie zatrudnionych103. Przepis art. 12
u.p.s. w obecnym brzmieniu uchodzący za definicję wolnego stanowiska urzędniczego podlegającego obsadzeniu w trybie naboru był od początku istnienia
ustawy, a nawet jeszcze w fazie jej projektów ostro krytykowany za nieczytelną
i nielogiczną redakcję, a także za nazbyt łatwą możliwość obchodzenia tego trybu.
Niespójność przepisów dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze, w tym
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze wynikające z u.p.s. i przewidziane
w P.a.s.c., sprzed nowelizacji, powołanie przez radę gminy kierownika USC miało
swoje negatywne konsekwencje. Jako pierwsze było rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Lubelskiego z dnia 6 marca 2006 r. PZ/Z.II. 0911-50/06 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2006 r.
Nr XLIV/217/06 w sprawie powołania kierownika USC104. Zdaniem wojewody
uchwała została podjęta niezgodnie z prawem, ponieważ u.p.s wprowadza obowiązkowe konkursy na wolne stanowiska urzędnicze w urzędach gmin. Przesądza
to o konieczności ogłoszenia na stanowiska kierownika USC i jego zastępcy
naboru w trybie przewidzianym w ustawie o pracownikach samorządowych.
Zatem, w ocenie organu nadzoru, podjęcie uchwały o powołaniu na stanowisko
103 Zob. Wyrok NSA z dnia 17 października 2007 r. II OSK 1445/07, Lex nr 365725.
104 O

czym donosiła lokalna prasa w artykule M. Buczek, Ślub trzeba powtórzyć, „Dziennik
Wschodni”, nr 271 z dnia 21 listopada 2006 r., s. 1.
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kierownika USC w Józefowie bez zachowania procedury przewidzianej w ustawie o pracownikach samorządowych jest sprzeczne z obowiązującym prawem105.
Rada Miejska w Józefowie wniosła skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o jego uchylenie w całości. Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Lublinie oddalił skargę jako niezasadną106. Sąd podzielił stanowisko organu
nadzoru odnośnie sprzeczności z prawem wymienionej uchwały i „nie dopatrzył się żadnych uchybień, które uzasadniałyby wyeliminowanie zaskarżonego
rozstrzygnięcia nadzorczego z obrotu prawnego107. Dziwi takie rozstrzygniecie
WSA w Lublinie chociażby dlatego, że zorganizowanie i prawidłowe przeprowadzenie naboru na stanowisko kierownika USC ustawodawca powierzył wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) i to on jest odpowiedzialny za wszelkie
nieprawidłowości wynikłe w trakcie postępowania. Przedmiotem rozstrzygnięcia
nadzorczego z pewnością nie powinna być uchwała rady, podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach uprawnień w przypadku, gdy wadliwym było
nawiązanie stosunku pracy. Gdyby oprzeć swoje stanowisko na tym twierdzeniu,
właściwym jest w myśl art. 262 § 1 k.p. i art. 2 § 1 k.p.c. sąd pracy. Zatrudnienie
kierownika USC składało się bowiem z trzech etapów tj. 1) przeprowadzenia
otwartego i konkurencyjnego naboru, 2) powołania przez radę, czyli powierzenia
obowiązków, 3) nawiązania stosunku pracy przez wójta108. W przedstawionym
ciągu zdarzeń składających się na procedurę powołania kandydata na kierownika
105 Z

tego samego powodu wojewoda łódzki 1 czerwca 2007 r. (syg. ON.I-0911/171/2007)
wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylając uchwałę Rady Miasta Koluszki, wojewoda wielkopolski 31 stycznia 2007 r. uchylając uchwałę Rady Miasta Rychwału (WSA w Poznaniu potwierdził
rozstrzygnięcie wojewody a NSA w dniu 17 października br syg. Akt. II OSK 1445/07 oddalił skargę kasacyjną rady miasta) czy wojewoda śląski w dniu 8 sierpnia 2007 r. wnosząc skargę o stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/73/07 Rady Miasta w Bytomiu z dnia 20 lutego
2007 r. jako sprzecznej z art. 2 ust. 2 w zw. z art. 3a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
Bez konkursu powołano kierownika usc m.in. w Koluszkach, Szczawnicy, Barwicach, Sokolnikach, Starej Kamienicy, Reczu, Łubowiu czy Włoszakowicach.
106 Sygn. akt III SA/Lu 154/06. Wyrok uprawomocnił się 12 sierpnia 2006 r.
107 Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP w swoim stanowisku
z dnia 11 października 2007 r. zaproponował, aby zamiast unieważnienia uchwały rady ta podjęła
nową uchwałę o odwołaniu kierownika USC powołanego z pominięciem trybu konkursowego.
Gdyż odwołanie nie powodowałoby nieważności czynności dokonanych przez kierownika USC.
108 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ukazując korelacje trójstopniowej procedury stwierdził w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 listopada 2007 r., IV SA/Gl928/07, że „nabór na
stanowisko urzędnicze w urzędzie nie narusza uchwałodawczych kompetencji rady gminy jako
organu stanowiącego. Podobnie rzecz sie ma ze związaniem rady gminy wynikiem konkursu oraz
związaniem organu wykonawczego uchwała tej rady. Ta okoliczność, jeżeli nawet ogranicza ich
samodzielność, to czyni to w drodze dopuszczalnej prawem”.
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USC wójt organizuje nabór i nawiązuje stosunek pracy, gdy pominie pierwszy
i drugi etap, nie powinien nawiązać stosunku pracy. Gdy jednak do tego doszło,
zarzut ewentualnego nieprawidłowego zatrudnienia osoby na stanowisku kierownika USC można było postawić jedynie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) i wojewodzie, sprawującym nadzór nad działalnością urzędów stanu
cywilnego. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze za wynikłą szkodę, moim
zdaniem, powinny być kierowane solidarnie zarówno do Skarbu Państwa, jak
i jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ rejestracja stanu cywilnego jest
zadaniem zleconym gminom109.
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z INNYM KIEROWNIKIEM USC

Sposób nawiązania stosunku pracy z kierownikiem USC sprzed nowelizacji
ustawy o pracownikach samorządowych był regulowany statutem gminy a więc
pozostawiał w gestii prawa wewnętrznego danego urzędu gminy lub miasta. Statut gminy jest aktem prawnym zawierającym postanowienia, w którym samorząd
terytorialny swobodnie w granicach ustaw, określa swój ustrój, zasady dotyczące
organizacji i zakres działania110. Statut gminy jest prawem powszechnie obowiązującym na obszarze gminy, zawierającym tzw. przepisy gminnie. Zgodnie
z treścią przepisu art. 2 pkt 2 u.p.s. pracownicy samorządowi byli zatrudniani na podstawie mianowania111, jeżeli byli zatrudniani na stanowiskach pracy
określonych w statucie gminy bądź związku międzygminnego. Mianowanie było
jednym z możliwych sposobów nawiązania stosunku pracy z kierownikiem USC,
jeżeli kandydat spełniał określone w ustawie warunki konieczne do nawiązania

109 Zob.

art. 417 § 2 k.c. Odpowiedzialność podmiotu zlecającego zadanie, w tym wypadku
Skarbu Państwa, opiera się na zasadzie ryzyka. Szerzej na temat konstrukcji odpowiedzialności,
zob. M. Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 roku),
Warszawa 2004, s. 30.
110 Zob. art. 3 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tytuł
w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o z zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.
1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Szerzej zob. Z. Leoński, Ustrój samorządu terytorialnego w RP, Poznań 1991, s. 23 i n; E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, nr 2, s. 24 i n.
111 Mianowanie nie oznacza jedynie powierzenia stanowiska pracownikowi samorządowemu,
lecz jest jednocześnie aktem, który rodzi stosunek pracy tego pracownika z określonym urzędem;
likwidacja tego stanowiska nie powoduje więc utraty mocy prawnej mianowania, a stosunek pracy nie staje się stosunkiem umownym. Zob. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna,
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 480/97 OSNAPiUS 1999,
nr 1, poz. 5.
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stosunku pracy poprzez mianowanie112. Tak więc sposób nawiązania stosunku
pracy z kierownikiem USC uzależniony był od statutu gminy. Jeżeli statut gminy nie przewidywał na tym stanowisku zatrudnienia na podstawie mianowania,
był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, tak jak pozostali pracownicy
samorządowi. Statuty niektórych gmin przewidywały także nawiązanie stosunku
pracy z kierownikiem USC na podstawie powołania113. W orzeczeniu z dnia
19 stycznia 2000 r. Sąd Najwyższy odnosząc się do podstawy zatrudnienia kierownika USC stwierdził, że „z żadnych przepisów, a zwłaszcza prawa o aktach stanu cywilnego i ustawy o pracownikach samorządowych nie wynika, aby stosunek
pracy na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego mógł być nawiązany na
podstawie powołania w rozumieniu art. 68 i następnych KP, a wręcz z przepisów
ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że stosunek ten nawiązywał
się na podstawie mianowania. Po nowelizacji Kodeksu pracy z 1996 r. (art. 68)
możliwość nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania została znacznie ograniczona. [...] wskazuje to na pewien generalny kierunek wykładni, że
w przypadkach wątpliwych należy raczej uznawać, iż brak jest podstaw do zatrudniania na podstawie powołania. [...] Prowadzi to do wniosku, że użycie przez
ustawodawcę w art. 6 ust. 3 prawa o aktach stanu cywilnego słowa „powołuje”,
nie przesądza o tym, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy z powołania.
Bardzo często oznacza to bowiem jedynie powierzenie stanowiska, funkcji [...].
Za takim kierunkiem wykładni przemawia też uwzględnienie charakteru pracy na stanowisku kierownika USC. Jest to pracownik wyposażony w niezwykle
istotne uprawnienia decyzyjne z szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Ten
charakter pracy wymaga niezależności w podejmowaniu czynności i zagwarantowania stabilizacji zatrudnienia. Takiego warunku nie spełnia zatrudnienie na
podstawie powołania. Uznanie, że kierownik USC nie jest zatrudniony na podstawie powołania powoduje przyjęcie, że dotyczy go art. 2 pkt 2 ustawy o pra112 Tak

np. regulował to § 108 Statutu Miasta Lublina będącego załącznikiem do uchwały
nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005r.
113 Stanowisko to wsparł SN w swoim orzeczeniu z dnia 13 października 1995 r., II URN
44/95,OSNAPiUS 1996, nr 9, poz. 132, zgodnie z którym podstawą nawiązania przez gminę stosunku pracy z kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest powołanie (art. 6 ust. 3 ustawy prawo
o aktach stanu cywilnego, w brzmieniu nadanym temu przepisowi przez art. 38 ustawy z dnia
17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy
organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz. U. 1990,
nr 34, poz. 198 ze zm. W wyroku z dnia 9 kwietnia 1997 r., I PKN 68/97, OSNAPiUS 1998, nr 3,
poz. 77, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, według którego statut gminy nie może rozszerzać katalogu osób zatrudnianych na podstawie powołania (art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych). Wydaję się, że późniejszy wyrok SN z dnia 19 stycznia 2000 r., l PKN
480/99 utrzymał ten pogląd.
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cownikach samorządowych (stanowisko kierownicze), a więc, że jego stosunek
pracy nawiązuje się na podstawie mianowania. Taki rodzaj zatrudnienia zapewnia
prawidłową realizację wskazanych cech charakterystycznych dla wykonywania
pracy na tym stanowisku”114. W praktyce podstawą nawiązania stosunku pracy
z kierownikiem USC powołanym przez radę gminy najczęściej była umowa o pracę na czas nieokreślony. Zdarzały się także przypadki nawiązywania stosunku
pracy na podstawie powołania. Z przykrością należy stwierdzić, że samorządy
niechętnie zatrudniały kierowników USC na podstawie mianowania115. Zgodnie
z art. 54 ust. 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania przekształcił
się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony.
ZATRUDNIENIE INNEGO KIEROWNIKA USC JAKO PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych116
określa status prawny pracowników zatrudnionych m.in. w urzędzie gminy.
O tym, kto jest pracownikiem samorządowym z ustawy o pracownikach samorządowych, decyduje miejsce zatrudnienia, nie zaś stanowisko lub rodzaj wykonywanych zadań117. Przyjęcie kryterium miejsca pracy wskazuje tytuł tej ustawy.
Tak więc kierownik USC jest pracownikiem samorządowym w rozumieniu tej
ustawy, która to ustawa zarazem określa jego status prawny118. Ustawa o pracownikach samorządowych kandydatom zatrudnionym na stanowiskach w urzędzie
114 Zob. uzasadnienie do wyroku SN z dnia 19 stycznia 2000 r., l PKN 480/99 (system lex).
115 W

stanowisku Rady Unii Metropolii Polskich w sprawie zmian w prawie porządkujących
ustrojowe relacje oraz kompetencje pomiędzy radą a prezydentem miasta po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów organów wykonawczych gmin postulowano dokonanie zmian w obowiązującym prawie w zakresie organizacji władz i wykonywania zadań przez samorząd, w tym zlikwidowanie instytucji pracownika mianowanego. Zob. P. Kasprzyk, Pozycja prawna..., s. 176.
116 Dz.U. z 2014 r. poz.1202.
117 Tak. K. Kowalski, Pracownik samorządowy to znaczy kto?, Wspólnota 1990, nr 4, s. 11; J. Jagoda, Pojęcie funkcjonariusza samorządowego, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1–2, s. 94.
118 Jest to stanowisko dominujące, lecz nie jedyne. W polskiej literaturze przedmiotu prezentowane jest również zapatrywanie, zgodnie z którym kierownik usc jest organem administracji
rządowej a nie samorządowej, gdyż wojewodowie są organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie prawa o aktach stanu cywilnego. To oni sprawują nadzór
nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie obowiązków określonych w tej ustawie
(art. 8 ust. 3 p.a.s.c). Mogą także tworzyć kilka urzędów stanu cywilnego na obszarze jednej gminy lub mogą tworzyć urzędy stanu cywilnego dla kilku okręgów. Z kolei nadzór nad rejestracją
stanu cywilnego sprawuje minister właściwy na zasadach określonych w odrębnych przepisach
(art. 8 ust.1 p.a.s.c), w tym przypadku spraw wewnętrznych i administracji.
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gminy stawia pewne wymagania. I tak pracownikiem samorządowym zgodnie
z art. 6 tej ustawy może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, 2) ma
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Natomiast kandydatem na kierownicze stanowisko urzędnicze
może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 4 pkt 1) posiada co
najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu
przepisów o szkolnictwie wyższym119. Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej120
wprowadziła nowe wymagania wobec osób, które mają być zatrudnione na stanowisku kierownika USC oraz jego zastępcy. Zgodnie bowiem z art. 6a ust. 1
pkt 1–3 P.a.s.c., będącym powtórzeniem wymagań stawianych przez art. 6 ust. 1
pkt 1–2 i ust. 3 pkt 2–3 ustawy o pracownikach samorządowych z 1990 r., osoba
taka powinna spełnić podane w ustawie wymagania, tj. posiadać: obywatelstwo
polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać w pełni z praw publicznych, nie być prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne i cieszyć się
nieposzlakowaną opinią. Nowością wobec dotychczasowego brzmienia art. 6
ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest wydłużenie do pięciu
lat wymaganego łącznego stażu pracy i to na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej lub
w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub
w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi. W zasadzie nie uległ zmianie w porównaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o pracownikach
samorządowych wymóg wykształcenia, gdyż w obu ustawach jest mowa o wykształceniu wyższym pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
ustawy o szkolnictwie wyższym. Przepis art. 6a ust. 1 pkt 5 lit. a P.a.s.c. wśród
wymagań stawianych kierownikom USC i ich zastępcom wymienia jak się wydaje
najbardziej preferowane ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych
zakończonych uzyskaniem tytułu magistra lub ukończenie podyplomowych studiów administracyjnych. Postawnie wysokich wymagań szczególnie w zakresie
wykształcenia i stażu pracy jest zrozumiałe i uzasadnione i jak czytamy w uzasad119 W

Stanowisku Rady Unii Metropolii Polskich w sprawie zmian w prawie porządkujących
ustrojowe relacje oraz kompetencje pomiędzy radą a prezydentem miasta po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów organów wykonawczych gmin proponuje się znieść obowiązek posiadania
dwuletniego stażu w administracji dla osób zatrudnianych na urzędniczych stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej.
120 Dz. U. z 2008 r. Nr 182. poz. 1121.
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nieniu do projektu ustawy „wynikają z charakteru oraz konsekwencji wykonywanych czynności”. Poza tym zdaniem projektodawcy „dodatkowym czynnikiem,
który ma wpływ na wzrost wymagań stawianych przed kierownikiem USC, jest
fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz związany z tym zwiększony przepływ osób i dokumentów. W stanowisku MSWiA wyrażonym w piśmie
z dnia 13 stycznia 2009 r. Syg. DSO-WSC-6000-110/08/09 potwierdzono, że
intencją ustawodawcy była poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego a także „uznano, że realizacja wskazanego założenia jest możliwa przede wszystkim
w drodze zapewnienia, że przedmiotowe zadania będą realizowane wyłącznie
przez posiadających kierunkowe wykształcenie i odpowiedni staż pracy specjalistów”. Osobom chcącym podjąć pracę na stanowisku kierownika USC lub
jego zastępcy, które magisterskich studiów kierunkowych nie ukończyły, ustawodawca daje możliwość „uzupełnienia” ich poprzez ukończenie podyplomowych
studiów administracyjnych. Obowiązek ukończenia podyplomowych studiów
administracyjnych nie dotyczy jedynie osób, które ukończyły studia prawnicze
lub administracyjne i uzyskały tytuł magistra. Osoby legitymujące się tytułem
zawodowym licencjata powinny były uzupełnić wykształcenie albo poprzez podjęcie studiów wyższych II stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego magistra na
kierunku prawo lub administracja albo ukończyć podyplomowe studia administracyjne (art. 6a ust. 1 pkt 5 lit. a i b. P.a.s.c.). Dokonując wykładni językowej
przepis ten w sposób nie budzący wątpliwości natury prakseologicznej czy aksjologicznej stwarza kolejną możliwość spełnienia wymagań ustawowych w zakresie wykształcenia dla kierownika USC lub jego zastępcy. Zatem na stanowisko
kierownika USC lub jego zastępcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł
zawodowy magistra prawa lub administracji, osoba posiadająca tytuł zawodowy
magistra inny niż uzyskany na kierunku prawo lub administracja i dodatkowo
ukończone podyplomowe studia administracyjne oraz osoby, które ukończyły
studia I stopnia i uzyskały tytuł licencjata i dodatkowo ukończone podyplomowe
studia administracyjne oraz osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe
niekończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego i ukończyły podyplomowe studia administracyjne. Ważnym jest, aby
zarówno kierownicy i pracownicy urzędów stanu cywilnego, jak i inne osoby
podejmujące pracę w USC kończąc tę formę kształcenia uzyskali wysokie kwalifikacje zawodowe. Na sprawę ukończenia właściwych studiów zwraca także uwagę
MSWiA, w piśmie z 8 stycznia 2009 r. DSO-WSC-6000-137/08/09 pisząc, że
ratio legis przepisu zwartego w przywołanej ustawie stanowi poprawa jakości
rejestracji stanu cywilnego w Polsce, której gwarantem ma być między innymi
specjalistycznie wykształcony kierownik urzędu stanu cywilnego.
Sprawa uzupełnienia wykształcenia w odniesieniu do Kierownika USC
innego niż wójt (burmistrz, prezydent miasta) budzi nadal spore wątpliwości
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interpretacyjne. Osobom zatrudnionym w dniu wejścia w życie noweli P.a.s.c.
z 2008 r. na stanowisku kierownika USC lub jego zastępcy bez wymaganego
wykształcenia ustawodawca dał możliwość w okresie przejściowym tj. od 29 października 2008 r. do 29 października 2014 r. „uzupełnienia” ich albo poprzez
ukończenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo lub administracja albo poprzez ukończenie podyplomowych studiów administracyjnych121.
Kierownik USC i jego zastępca posiada status pracownika samorządowego, do
którego maja zastosowanie przepisy u.p.s. W interesującym nas zakresie art. 6
ust. 1, pkt 3 tejże ustawy stanowi, że pracownikiem samorządowym może być
osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy
na określonym stanowisku. Przepis ten co prawda zawiera warunki kwalifikacyjne pracownika samorządowego ale jego uchybienie nie skutkuje nieważnością
stosunku pracy, wpływa natomiast na wadliwość takiego stosunku prawnego
i negatywną ocenę polityki kadrowej i stanowi podstawę rozwiązania stosunku
pracy. Najwyższe wymagania są stawiane przed pracownikami samorządowymi
zatrudnionymi na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jakim jest kierownik
USC i jego zastępca określone w art. 6 ust. 4 pkt 1–2 u.p.s. Jednak przywołane
przepisy maja charakter lex generali do wymagań, jakie określa art. 6a ust. 1 pkt
1–6 P.a.s.c. Niespełnienie tych wymagań pozbawia kierownika USC lub jego
zastępcy możliwości piastowania funkcji od 30 października 2014 r. Ustawodawca jednak w P.a.s.c. nie zechciał określić, czy w takim przypadku stosunek
pracy kierownika USC lub jego zastępcy wygasa czy ulega rozwiązaniu, jak to
np. uczynił w odniesieniu do nauczycieli w podobnej sytuacji122. Dlatego brak
odpowiedniego wykształcenia przez osoby sprawujące funkcje kierownika USC
lub jego zastępcy nie spowodował ex lege wygaśnięcia stosunku pracy w dniu
30 października 2014 r. czy jego rozwiązania. Sama ustawa o pracownikach samorządowych nie ma w płaszczyźnie przedmiotowej przymiotu kompleksowości, dlatego art. 43 tejże ustawy expressis verbis odsyła do norm kodeksu pracy
w zakresie statusu pracowników samorządowych. Wyraźnie trzeba podkreślić,
że zarówno na gruncie ustaw: P.a.s.c. jak i u.p.s. jeżeli kierownik USC lub jego
zastępca nie spełnili ustawowych wymagań w odniesieniu do wykształcenia a po
dniu 29 października 2014 r. nadal są zatrudnieni na tym stanowisku, to nie posiadają wymaganych ustawowo kwalifikacji do piastowania tych funkcji. Przepis
121 Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP było inicjatorem przedłożenia przez klub

parlamentarny SLD poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk 2185), zmierzającej do wydłużenia okresu na uzupełnienie wykształcenia do 9 lat. Rząd odmówił jednak poparcia tej inicjatywy.
122 Zob. art. 26 ust. 1 pkt 5 w zw z art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
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art. 6a P.a.s.c. określa kwalifikacje na danym stanowisku a nie o kwalifikacjach
w ogólności. Tak wiec słusznym jest stanowisko, aby w pierwszej kolejności negocjować z pracownikiem porozumienie, w efekcie którego przeniesie się go na
inne stanowisko. Mylny natomiast jest pogląd wyrażony przez M. Nagórka123,
jakoby w przypadku braku porozumienia nie można było wypowiedzieć kierownikowi USC lub jego zastępcy umowy o prace ani dokonać wypowiedzenia
zmieniającego. Na gruncie obowiązującego kodeksu pracy takie wypowiedzenie
może być dokonane zarówno w odniesieniu do kierownika USC lub jego zastępcy będącego niebędącego jak i będącego w wieku przedemerytalnym, o którym
mowa w dyspozycji art. 39 k.p. Autor ten w dalszym swoim wywodzie analizuje
drugą sytuację, tj. pracownika w wieku przedemerytalnym słusznie podnosząc,
że pracodawca ma ograniczone prawo do rozwiązania z nim umowy o pracę za
wypowiedzeniem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku
emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz określony w art. 39 k.p. jest uchylony
w art. 40, 401§ 1 k.p. a także w art. 43 pkt 2 k.p. Pracodawca może wypowiedzieć
warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39 k.p., jeżeli
wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na: 1) wprowadzenie nowych
zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy, 2) stwierdzoną
orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Jeżeli więc Kierownik USC lub jego zastępca będąc w wieku przedemerytalnym nie uzupełnili wymaganego ustawą nowelizującą P.a.s.c. z 2008 r.
wykształcenia to wraz z upływem okresu przejściowego zawartego w tej ustawie
utracili uprawnienia konieczne do zajmowania tego stanowiska, o którym mowa
w art. 43 pkt 2 k.p. oraz art. 6 ust. 1, pkt 3 u.p.s. W związku z tym nieuzasadnione jest twierdzenie M. Nagórka jakoby nie miał zastosowania przepis art. 43
pkt 2 k.p. w przytoczonym przez tego autora stanie faktycznym, z uwagi na to
że „nie doszło do niezawinionej utraty uprawnień do jej wykonywania, skoro
pracownik [tj. Kierownik USC] nawet nie nabył żadnych uprawnień. Wydaje się,
że niezależnie czy mamy do czynienia z kierownikiem USC lub jego zastępcą
w wieku emerytalnym czy też nie można w tym zakresie zastosować przepisy
odnoszące się do wypowiedzenia tzw. zmieniającego. Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy zawarty w art. 42 § 1 k.p. oznacza
konieczność stosowania przepisów o wypowiedzeniu ze mianami uzasadnionymi
123 Tenże, Kierownika USC bez studiów nie zawsze można zwolnić, „Gazeta Prawna” z 6 listopada

br s. C3,
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innym charakterem wypowiedzenia zmieniającego, gdzie głównym celem jest
zmiana treści stosunku pracy, a rozwiązanie tego stosunku jest jedynie celem
alternatywnym. Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z 6 października 1998 r.
syg. IPKN 368/98 (OSNAPiUS 1999, nr 21, poz. 685) stwierdzając, że „utrata
uprawnień do wykonywania zawodu uzasadnia dokonanie przez pracodawcę
wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Pracodawca nie ma obowiązku dbania
o przystąpienie pracownika we właściwym czasie do egzaminów koniecznych do
wykonywania dotychczasowej pracy.” Wydaje się niczym nieuzasadnione dokonywanie definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w stosunku do kierownika USC lub jego zastępcy bez uzupełnionego wykształcenia
a mającego doświadczenie w pracy w urzędzie, a tym bardziej niedopuszczalne
jest sięganie w tym zakresie do przepisów z art. 52 § 1 k.p. i to nie dlatego, że
nie możemy mówić o utracie uprawnień koniecznych do wykonywania pracy
na zajmowanym stanowisku, ale że nie ma w tym przypadku mowy o zawinionej utracie uprawnień, która powinna być stwierdzona przez właściwy organ
(sąd lub komisję dyscyplinarną). Wadliwość w zatrudnieniu kierownika USC
lub jego zastępcy w przedmiotowym zakresie powinna skutkować wypowiedzeniem tzw. zmieniającym, bądź w ostateczności definitywnym wypowiedzeniem
umowy o pracę, ale w żadnym razie nie powoduje nieważności czynności z zakresu rejestracji staniu cywilnego. Nie ma bowiem w polskim porządku prawnym
przepisów, które pozwalałby uznać czynności dokonane przez kierownika USC
lub jego zastępcę nieposiadającego wykształcenia określonego w art. 6a ust. 1
pkt 5 P.a.s.c. za nieważne.124
Ustawa w art. 6 ust. 1 pkt 3–4 prawa o aktach stanu cywilnego wprowadza
obligatoryjne zatrudnienie zastępców kierowników USC oraz kierowników USC
w miejscowościach powyżej 50 000 mieszkańców. Losowy charakter zdarzeń,
jakie podlegają wpisowi do ksiąg stanu cywilnego, determinuje konieczność zapewnienia ciągłości rejestracji stanu cywilnego. Spełnienie powyższego obowiązku wymaga, aby w urzędzie stanu cywilnego stale przebywała osoba uprawniona
do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Jednocześnie
z uwagi na ilość zdarzeń, jaka średnio występuje w miejscowościach powyżej
50.000. mieszkańców powoduje, konieczne staje się, aby w tych USC czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego wykonywały dwie osoby. Zatem w gminach
małych poniżej tej liczby kierownikiem USC może być wójt (burmistrz, prezydent miasta) bez potrzeby powołania innego kierownika USC.
A zatem są to dwa odrębne organy w znaczeniu konstrukcji prawnej, z tym
jednak że art. 6 P.a.s.c. dał możliwość, że piastunem jednego i drugiego może być
124 Tak

P. Skubiszewski, Czynności kierownika USC bez wykształcenia są ważne, „Gazeta Prawna” nr 240/3881 z 15 grudnia 2014, s. C2.
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ta sama osoba fizyczna moim zdaniem do chwili, gdy nie zostanie powołana inna
osoba na stanowisko kierownika USC. Piastuna organu jakim jest wójt wybierają
mieszkańcy gminy w drodze bezpośrednich wyborów. W chwili powołania, w stanie prawnym sprzed nowelizacji P.a.s.c. z 2008 r., przez radę gminy wójt został
pozbawiony funkcji piastuna kierownika USC, gdyż była nim już inna osoba125.
Stanowisko odmienne powodowałoby niezrozumiałą konsekwencję w postaci
funkcjonowania dwóch organów a takich samych kompetencjach z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W obecnym brzmieniu art. 6 P.a.s.c. wójt (burmistrz,
prezydent miasta) zatrudniając inną osobę na stanowisko kierownika USC nie
przenosi kompetencji ustawowo przypisanych mu na podstawie ustawy prawo
o aktach stanu cywilnego a następuje tu zmiana właściwości organu do załatwiania indywidualnych spraw w tym zakresie.
Na gruncie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego wójt (burmistrz, prezydent miasta ) pełni funkcję kierownika USC od chwili wyboru. Jeżeli w gminie
jest zatrudniona inna osoba na stanowisku kierownika USC, na pierwszy plan
wysuwa się pytanie, kim jest z punktu widzenia prawa ustrojowego kierownik
USC tym bardziej, że jako pracownik samorządowy nie wydaje decyzji w imieniu
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Z pewnością nie mamy do czynienia z tzw. dekoncentracją wewnętrzną,
o której mowa w art. 39 ust. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym126
ani dekoncentracją zewnętrzną.
Kierownik USC jest jednoosobowym organem administracji publicznej
osadzonym w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego, właściwym
do wykonywania zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu rejestracji stanu cywilnego127.
125 M. Gudek, Wójt jako kierownik urzędu stanu cywilnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010,

nr 3, s. 93 stwierdza, że uchwała rady gminy stanowiła lex specialis w stosunku do art. 6 ust. 2
P.a.s.c. i na zasadach lex specialis derogat legi generali art. 6 ust. 2 P.a.s.c. w ogóle nie znajdował
zastosowania.
126 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594.
127 Kierownik USC posługuję się urzędową pieczęcią z godłem państwowym z napisem w otoku Urząd Stanu Cywilnego w [...] zgodnie z art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Dz. U.
z 1980 r. Nr 7, poz. 18 ze zm. Przepis art. art. 16c ustawy został dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1439 i zaczął obowiązywać z dniem 24 września
2005 r. Przepis ten stanowi, że urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis
odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci. W ust. 2 tego
przepisu ustawodawca daje gminom, możliwość posługiwania się urzędową pieczęcią zawierającą
pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio
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7. Pozycja kierownika USC w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)

Postulat właściwego określenia statusu Kierownika USC i jego zastępcy nie
został zrealizowany w nowej ustawie P.a.s.c. Trudno się więc zgodzić z poglądem, jakoby status prawny podmiotu dokonującego rejestracji w zakresie stanu
cywilnego był określony w sposób zadowalający. Kierownikiem z mocy ustawy,
tak jak dotychczas, będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta)128. Czyli z chwilą wyboru bez potrzeby dokonania aktu nominacji na to stanowisko staje się
kierownikiem USC. Czy natomiast będzie dokonywał czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w pierwszym rzędzie uzależnione będzie, czy osobiście
czuje się na siłach, aby merytorycznie podołać takiemu zadaniu. W praktyce
jest to raczej wątpliwe, gdy ma on być, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu
ustawy, „rejestratorem fundamentalnych zdarzeń z życia człowieka, dokonuje
szeregu istotnych czynności z zakresu prawa rodzinnego jak również, w związku
z przepływem osób i dokumentów, jest obowiązany do znajomości nie tylko
ustawodawstwa krajowego, ale także do znajomości regulacji prawa międzynarodowego, w tym w szczególności konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu
Cywilnego, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem”129.
Innym nadal aktualnym zagadnieniem prawnym jest, czy może te czynności
dokonywać, jeżeli jest zatrudniona inna osoba na stanowisku kierownika USC130.
W dalszym ciągu ustawodawca posługuje się tymi samymi zwrotami niejasnymi
budzącymi zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie spór w tym zakresie.
A przecież wystarczyłoby posłużyć się np. zwrotem „Wójt zatrudnia dodatkowo

herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być jednak umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej. Wydaje się, że
kierownik USC jako organ powinien posługiwać pieczęcią z napisem w otoku Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w ... a nie posługiwać się nazwą urzędu będącego jednostką pomocniczą dla
kierownika USC. Zgodnie a treścią § 11 ust. l pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 1955 r., w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316),
wymiar pieczęci dla jednostek organizacyjnych wynosi 36 mm średnicy. Pieczęcie urzędowe wykonywane wyłącznie przez Mennicę Państwową. Przepis §. 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia stanowi,
że gminy, oraz ich organy kierują zamówienia bezpośrednio do Mennicy Państwowej.
128 Zob. art. 6 ust. 3 P.a.s.c. 2014.
129 Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk
sejmowy nr 2620).
130 Ustawodawca posługiwał się wieloma zwrotami na określenie etatowego urzędnika/kierownika USC np. w art. 8 dekretu z 1945 r. „specjalny urzędnik stanu cywilnego”, w art. 7 ust. 2
dekretu z 1955 r. „osobny” kierownik USC, w ustawie P.a.s.c. 1986 r. „inny” kierownik USC i inna
osoba na stanowisku kierownika USC art. 6 ust. 3 P.a.s.c. po nowelizacji z 2008 r.
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na stanowisku kierownika USC inne osoby”131. Tego jednak nie czyni co może
świadczyć jedynie o niezdecydowaniu samego ustawodawcy. W gminie stanowiącym okręg rejestracji stanu cywilnego132 zatrudniony jest zawsze jeden kierownik
USC, wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie jest zatrudniony na stanowisku
kierownika USC, nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia a w aktach pracowniczych nie ma o tym wzmianki. Sformułowanie więc art. 8 ust. 1 P.a.s.c. 2014
jest błędnie i sugeruje jakoby osoba wskazana w art. 6 ust. 3 P.a.s.c. 2014, była
zatrudniona na stanowisku kierownika USC. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
jest pozaetatowym lub inaczej mówiąc niezawodowym żeby nie powiedzieć nieprofesjonalnym kierownikiem USC. Instytucja niezawodowego urzędnika stanu
cywilnego była przewidziana np. w projekcie prawa o aktach stanu cywilnego
z 1931 r. nigdy jednak w historii rejestracji stanu cywilnego w Polsce niezawodowy urzędnik stanu cywilnego nie cieszył się swoistym prymatem. Nie można
też do rangi zasady podnieść twierdzenia, że w Polsce zasadniczo rejestracji stanu
cywilnego z mocy prawa dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), będący
pozaetatowym kierownikiem USC, ponieważ ta konstrukcja nie ma uzasadnienia
prawnego ani faktycznego. W ogóle, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), dokonuje rejestracji stanu cywilnego jest podtrzymywaniem pewnej fikcji przez ustawodawcę. W związku z tym uzasadnionym jest pogląd, że jeśli w danym okręgu
jest zatrudniona inna osoba na stanowisku kierownika USC, to formuła wyrażona
w art. 6 ust. 3 P.a.s.c. 2014 doznaje prawnego ograniczenia w zakresie dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Podobnie sprawa będzie się przedstawiała w przypadku,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 P.a.s.c. 2014. Jeżeli nastąpi zmiana właściwości
okręgu rejestracji stanu cywilnego, wtedy kierownikiem USC właściwym do
dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego będzie kierownik
USC, który przejął właściwość okręgu rejestracji stanu cywilnego.
Nie wydaje się najszczęśliwszym rozwiązaniem uzależnienie obligatoryjnego zatrudnienia zawodowego Kierownika USC w danym okręgu od ilości zamieszkałych w nim osób. Na podstawie kryterium liczby mieszkańców będzie
także obligatoryjnie lub fakultatywnie zatrudniany zastępca kierownika USC.
W okręgach liczących poniżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent
miasta) zatrudnia zastępcę kierownika USC oraz może zatrudnić inną osobę na
stanowisku kierownika USC. Przepis art. 6 ust. 4 i 5 nowej ustawy P.a.s.c. zasadniczo nie różni się od dotychczasowego brzmienia art. 6 ust. 3–5 P.a.s.c. zmiany są
jedynie redakcyjne. Podobnie jak w obecnym stanie prawnym jest to próg 50 tys.
mieszkańców, z tym że uwzględniając zasady rewizji struktury urzędów stanu
131 Tak M. Gurdek, Wójt jako kierownik... s. 98.
132 Zob. art. 6 ust. 2 P.a.s.c. 2014
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cywilnego, w odróżnieniu od dotychczasowych unormowań, punkt odniesienia
dla liczby mieszkańców będzie stanowił okręg rejestracji stanu cywilnego, nie zaś
gmina. Wydaje się, że niezależnie od ilości mieszkańców jedynie zatrudnienie
zawodowego kierownika USC i jego zastępcy może zapewnić ciągłość realizacji
zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego w okręgu oraz profesjonalną obsługę obywateli wnioskujących o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu
cywilnego.
Przepis art. 9 P.a.s.c. 2014 jest istotny z punktu widzenia ustroju organów
uprawnionych do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Wprowadza bowiem zmianę natury jakościowej w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. Z istoty zastępstwa wynika, że zastępca kierownika USC
jest uprawiony do działania w imieniu kierownika USC. Zastępca wykonuje jedynie powierzone mu przez przełożonego czynność, a podczas jego nieobecności przejmuje całość jego kompetencji. W art. 9 ust. 1 P.a.s.c. 2014 czytamy:
„Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego”.
W obu przypadkach chodzi, moim zadaniem, o etatowych urzędników stanu
cywilnego. Przepis art. 9 ust. 2 P.a.s.c. stanowiący, że „uprawnienia i obowiązki
kierownika urzędu stanu cywilnego są wykonywane przez zastępcę kierownika
urzędu stanu cywilnego” upodmiotowił zastępcę kierownika USC i w zakresie
rejestracji stanu cywilnego zrównał z kierownikiem USC jako niezależny od
niego organ w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Podział czynności w stosunkach wewnętrznych w urzędzie między kierownika i zastępcę i w obecnym
stanie prawnym nie ma wpływu dla oceny ważności czynności wykonywanych
przez zastępcę na zewnątrz. Nie przestrzeganie zasad może pociągnąć za sobą
odpowiedzialność służbową lub dyscyplinarną zastępcy. W nowej ustawie ta
odpowiedzialność ulegnie pewnemu ograniczeniu z uwagi na treść art. 9 ust. 2
P.a.s.c. 2014. Wprowadzenie przedmiotowego zapisu zdaniem projektodawcy
„powinno wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu kompetencji zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, a zwłaszcza pozwoli uniknąć sytuacji, gdy sąd, do którego kierowany jest wniosek zastępcy kierownika
urzędu stanu cywilnego o sprostowanie czy unieważnienie w trybie sądowym
aktu stanu cywilnego, żąda uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie umocowania, bądź innych dokumentów, legitymujących tego zastępcę do działania”133.
W stosunku do dotychczasowej regulacji nowa ustawa P.a.s.c. wprowadza w art.
10, możliwość upoważniania innych pracowników urzędu gminy do dokonywania określonych czynności urzędowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
133 Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk

sejmowy nr 2620).

110

Piotr Kasprzyk

Pracownicy umocowani jedynie przez kierownika USC lub wójta będą mogli
wydawać odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub
niezamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby oraz dokonywać przypiski przy aktach, za wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy
akcie na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie
innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej
przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego. Takie
rozwiązanie ma usprawnić, szczególnie w dużych urzędach stanu cywilnego, załatwianie spraw co do zasady prostych i powtarzalnych. Możliwość taką ocenić
należy pozytywnie, ponieważ udzielenie pracownikowi upoważnienia przyczyni
się do przyspieszenia działania urzędów stanu cywilnego, umożliwiając obywatelom szybsze otrzymanie dokumentów z urzędu. Kierownik USC będzie mógł
upoważnić pisemnie pracownika urzędu stanu cywilnego natomiast wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić pisemnie innego pracownika. W obu
przypadkach będą to pracownicy, którzy będą mieli uprawnienia do korzystania
z danych gromadzonych w SRP (w tym także do BUSC), w ramach programu pl.ID poprzez aplikacje ŹRÓDŁO. Aby móc korzystać z aplikacji ŹRÓDŁO
konieczne będzie posiadanie przez każdego użytkownika aktualnych certyfikatów na kartach kryptograficznych, które będą udostępnione w ramach projektu
pl.ID – polska ID karta przez Centrum Certyfikacji MSW. Przyznanie prawa
do udzielenia upoważnienia, o którym mowa wyżej, pracownikowi przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest powołany inny kierownik USC bez
jego zgody budzi uzasadnione zastrzeżenia. Co prawda urząd stanu cywilnego
jest częścią urzędu gminy, a jego kierownikiem jest co do zasady wójt (burmistrz, prezydent miasta), to jednak powołany etatowy Kierownik USC tym
urzędem i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie, dlatego
to on, a nie inne podmioty, powinien decydować o ewentualnym powierzeniu
dodatkowych uprawnień innym pracownikom tego urzędu. Samo uzasadnienie
projektu nie zawiera motywów przyznania wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) takiego uprawnienia, a jedynie motywy przyznania kompetencji
kierownikowi urzędu. Biorąc powyższe pod uwagę, niejasne jest także dlaczego
upoważnienie udzielone ma być „innemu pracownikowi”, a nie po prostu pracownikowi urzędu.
Przepis art. 8 P.a.s.c. 2014 ustanawia minimalne warunki stawiane kandydatom do nawiązania stosunku pracy na stanowisku kierownika USC i jego zastępcy.
Z tego względu nie ma on zastosowania w stosunku do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). W literaturze używane są także terminy „warunki” lub „wymagania kwalifikacyjne”, które najlepiej oddają istotę zagadnienia, chociaż i te określenia
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nie są w pełni adekwatne, ponieważ posiadania obywatelstwa polskiego czy pełnej
zdolności do czynności prawnych nie można opisywać w kontekście kwalifikacji
pracownika. Wymagań stawianych kandydatom do pracy u pracodawców samorządowych oraz pracownikom samorządowym nie należny mylić z wyróżnianą
przez niektórych autorów w literaturze „zdolnością pracowniczą”, która odnosi się
do zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej wymaganej w stosunkach
pracy (zob. art. 22 § 3 k.p.) Niespełnianie przez pracownika jakiegokolwiek warunku zatrudnienia wymienionego w art. 8 P.a.s.c. 2014 nie oznacza, że traci on
zdolność do zatrudnienia w stosunku pracy w ogóle, czy też że stosunek pracy
nawiązany z pracodawcą samorządowym przestaje być ważny. Utrata jakiegokolwiek warunku, o którym mowa w tym przepisie, oznacza, że pracodawca powinien
rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy, podając jako przyczynę niespełnianie
wymogów ustawowych stawianych pracownikom samorządowym. Tak wiec na
stanowisku kierownika USC oraz zastępcy kierownika USC może być zatrudniona
osoba, która: 1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 3) posiada: a) dyplom ukończenia wyższych studiów
prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
magistra w Rzeczypospolitej Polskiej lub, b) dyplom potwierdzający ukończenie
wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym134 albo dyplom ukończenia studiów wyższych za
granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie
tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub, c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
magistra i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
4) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych
w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk
pomocniczych i obsługi.
Skorygowane zostały przesłanki odnoszące się do wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, wskazano bowiem wprost, że osoba zajmująca stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego jest obowiązana posiadać dyplom
ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub też dyplom potwierdzający

134 Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.
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uzyskanie tytułu zawodowego magistra i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji135.
Zawarte w art. 8 pkt 3 P.a.s.c. 2014 sformułowania dotyczące wymogu
posiadania dyplomu, zamiast ukończenia studiów mogą budzić uzasadnione
obawy. Czyżby przepis ten eliminował osobę, która ukończyła studia wyższe
a dyplom zgubiła i go nie posiada ? Niezasadne jest, obniżenie wymagań stawianych osobom, które zatrudnione mają być na stanowisku kierownika urzędu
stanu cywilnego. W obecnym stanie prawnym na stanowisku kierownika urzędu
stanu cywilnego albo zastępcy kierownika zatrudniona może być osoba, która
posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych
w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego, w służbie cywilnej,
lub w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi
(art. 6a ust. 1 pkt 6 lit a–d P.a.s.c.). Ustawodawca skraca wymagany staż pracy
do lat trzech (art. 8 ust. 1 P.a.s.c. 2014). Nowa ustawa nie powtórzyła treści
dotychczasowego art. 6a ust. 2 P.a.s.c. odnośnie możliwości zatrudniania osoby na stanowisku kierownika USC lub jego zastępcy w niepełnym wymiarze
czasu pracy, uznając, że takie uprawnienie wynika już z ustawy o pracownikach
samorządowych.
8. Kierownik USC jako „funkcjonariusz samorządowy” i zakres odpowiedzialności
określony w kodeksie cywilnym

Wraz z wejściem w życie ustawy o samorządzie terytorialnym w 1990 r.136
ustała odpowiedzialność gmin za funkcjonariuszy komunalnych określona w art.
417 i n (w dawnym brzmieniu), ponieważ przestali być funkcjonariuszami państwowymi. Na gruncie k.c. powstała rozbieżność w poglądach co do odpowiedzialności gmin za szkodę wyrządzoną przez tych funkcjonariuszy. Dyskusje
na ten temat zakończyła nowela do kodeksu cywilnego 1996 r. wprowadzająca nowe przepisy art. 4201 i 4202 jednocześnie wprowadzając legalną definicję
135 J.

Gajda postuluje aby wprowadzić nie tylko obowiązek ukończenia stosownych studiów
ale i odbycie „swego rodzaju aplikacji kierownika USC zakończonej złożeniem egzaminu”, tenże,
Jeszcze o braku spójności zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Prawie o aktach stanu
cywilnego, „Metryka” 2013, nr 2, s. 59–60.
136 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie terytorialnym, obecnie o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.). Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art.
10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. – o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem
reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 1988 r. Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem
1 stycznia 1999 roku.
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funkcjonariusza samorządowego137. Przepisy te zostały z kolei znowelizowane
w związku z reformą ustrojową państwa138. Zgodnie z brzmieniem uchylonego
art. 4202 § 2 k.c. pod pojęciem funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego należało rozumieć pracownika samorządowego, radnego, członka zarządu gminy, powiatu i województwa, a także inne osoby, do których stosuje
się przepisy o pracownikach samorządowych. Za funkcjonariuszy jednostek
samorządu terytorialnego uważała ustawa także osoby działające na zlecenie
organów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. Legalna definicja funkcjonariuszy samorządowych pozwalała przypisać taki status bardzo
szerokiej grupie pracowników np. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
pracowników pomocniczych czy technicznych.
Nowelizacja k.c. dokonana w 2004 r.139 uchyliła przepisy art. 419–4202
k.c. nowelizując jednocześnie brzmienie art. 417 i wprowadzając nowe art. 4171
i 4172 k.c. odnoszące się do odpowiedzialności Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz dostosowała do nowej numeracji art. 421 k.c. bez zmiany jego treści merytorycznej.
W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej kodeks cywilny uznano za
niecelowe definiowanie pojęć „funkcjonariusz” i „osoba uczestnicząca przy wykonywaniu władzy publicznej”. Ustawa nie definiuje także pojęcia „wykonywanie
władzy publicznej, jako że treść tego pojęcia zdaniem projektodawcy powinna
wynikać z Konstytucji RP oraz innych ustaw a zwłaszcza z ustaw określających
system organów publicznych oraz ich zadania140. Ogólny cel nowelizacji polegał na dostosowaniu unormowania kodeksowego do standardu wyznaczonego
137 Zob. art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 23 sierpnia 1996 roku – o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

(Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542); J. Jagoda, Pojęcie funkcjonariusza samorządowego, „Samorząd
Terytorialny” 1999, nr 1–2, s. 91 i n.
138 Zob. ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku – o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r.
Nr 106, poz. 668).
139 Zob. art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku – o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692). Ustawa weszła w życie 1 września 2004 r. Niniejszą ustawą zmieniono również ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, ustawę (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). Odpowiedzialność uregulowana w art. 417 i art. 4171 i art. 4172 k.c. powinna być kompletna, w związku
z czym zbędna stała się odrębna regulacja odpowiedzialności za wadliwe akty administracyjne.
Dlatego uchylono art. 153, 160, 161 § 5k.p.a. Zmieniono także ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (teks jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270
ze zm. (zmieniono redakcję art. 287).
140 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 15 września 2003 roku – o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy nr 2007.
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przez Konstytucję RP oraz przeniesieniu do Kodeksu cywilnego niektórych
unormowań, w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Zmiana przepisów regulujących odpowiedzialność Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy stała się konieczna
po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.141, gdyż art. 77 ust. 1 zaostrzył tę
odpowiedzialność, obejmując nią każdy wypadek wyrządzenia szkody przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Dlatego definicja zawarta
w art. 4202 § 2 k.c. stała się zbyt szeroka, gdyż obejmowała wszystkich pracowników samorządowych, również nie uczestniczących w wykonywaniu władzy
publicznej. Zgodnie z nieobowiązującym art. 4202 k.c. jeżeli szkoda została wyrządzona przez funkcjonariusza samorządu terytorialnego przy wykonywaniu
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na mocy przepisów ustawy
lub powierzonych, odpowiedzialność za ewentualną szkodę ponosił Skarb Państwa i jednostka samorządu terytorialnego solidarnie. Przepisów powyższych
o odpowiedzialności Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego
za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza nie stosowano, jeżeli odpowiedzialność ta była uregulowana w przepisach szczególnych142.
Przesłanką odpowiedzialności według normy konstytucyjnej jest działanie
z naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej143 a także zaniechanie (bezczynność organu) w sytuacji, gdy prawo nakłada obowiązek określonego działania.
Przesłanką odpowiedzialności nie jest wina sprawcy szkody, lecz bezprawność
działania. Przez działanie organów władzy publicznej należy rozumieć działania
osób podejmujących czynności w imieniu lub na rzecz tych organów a więc każdego podmiotu wykonującego zadania władzy publicznej. Przywołany przepis
Konstytucji RP nie nawiązuje już do konstrukcji odpowiedzialności państwa
za swoich funkcjonariuszy, ustanawiając ją za szkody wyrządzone działaniem
organów władzy publicznej, co stanowi różnicę – przynajmniej teoretyczną
– w stosunku do dotychczasowej praktyki.
Obecnie za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub
zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego144. Jeżeli jednak wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia,
141 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,

poz. 483, sprost. Dz. U. 2001, nr 28, poz. 319).
142 Zob. art. 421 k.c. w brzmieniu z przed nowelizacji. Także na ten temat M. Szalewska, Deliktowa odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy komunalnych, „Samorząd Terytorialny”1997, nr 6, 33 i n.
143 Szerzej E. Śladkowska, Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej w ogólnym
postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 11, s. 42–56.
144 Zob. art. 417 § 1 k.c.
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jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, to solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je
jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa145. Przesłanką odpowiedzialności określonej w art. 417 § 1 k.c. jest szkoda wyrządzona przy wykonywaniu władzy publicznej. Za szkodę tą odpowiada osoba prawna, z którą związana
jest osoba wykonująca uprawnienia władzy publicznej. W przypadku kierownika
USC będzie to jednostka samorządu terytorialnego, tj. gmina, która odpowiada
za działania niezgodne z prawem. Wyrządzenie szkody działaniem organu władzy publicznej oznacza, że chodzi o szkodę, będącą następstwem wykonywania
władzy publicznej. Istotnym jest, aby określony podmiot miał uprawnienia organu władzy publicznej146 (wykonuje władzę publiczną) a nie natura prawna
tego podmiotu. W zakresie innej czynności niż władcze (wykonywanie władzy
publicznej) wchodzi w grę zwykła odpowiedzialność deliktowa.
9. Kierownik USC jako funkcjonariusz publiczny i zakres jego odpowiedzialności
określony w kodeksie karnym

Warto także podkreślić, że kierownik USC będąc funkcjonariuszem publicznym podlega odpowiedzialności określonej m.in. w kodeksie karnym147.
W art. 115 § 13 k.k. ustawodawca zawarł definicję funkcjonariusza publicznego.
Określając w pkt 3 tego przepisu krąg osób będących funkcjonariuszami publicznymi co prawda nie wymienił kierownika USC, jednak jest on funkcjonariuszem
publicznym w rozumieniu przepisu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. jako osoba będąca
pracownikiem organu samorządu terytorialnego, czyli przez wskazanie organu148. Funkcjonariuszem publicznym jest każdy pracownik instytucji państwowej i samorządowej, który pełni funkcje związane z realizacją zadań o znaczeniu
publicznym149. Pojęcie funkcjonariusz publiczny ma wpływ na określenie kręgu
osób pełniących funkcję publiczną, ponieważ zgodnie z art. 115 § 19 k.k. przysługuje mu miano osoby pełniącej funkcję publiczną. Jednak trzeba opowiedzieć
145 Zob. art. 417 § 2 k.c.
146 Zob. także art. 4171 § 2 i 4172 k.c.
147 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.

[dalej cyt.: k.k.].
148 Inny pogląd, że na podstawie art. 115 § 13 pkt 6 k.k. jako osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, gdyż jednostkę taką obecnie można uznać/przyrównać
do funkcji organów administracji samorządowej. W orzecznictwie SN, wprost został uznany za
funkcjonariusza publicznego wójt gminy, zob. uchwała SN z dnia 10 października 1991 r., IKZP
21/91, OSNKW 1992, nr 1–2, poz. 6.
149 M. Rogalski, Prawnokarna definicja funkcjonariusza publicznego oraz osoby pełniącej funkcję
publiczną w administracji samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 3, s. 34.
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się za konsekwentnym traktowaniem pojęć „funkcjonariusz publiczny” i „osoba
pełniąca funkcję publiczną”, jako pojęć o różnych zakresach150. Pojęcie osób pełniących funkcje publiczne jest szersze od kręgu podmiotów objętych ustawową
definicją „funkcjonariusza publicznego”. Próba utożsamienia zakresów obu tych
pojęć nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Przeciwko takiemu stanowisku
wypowiedział się zresztą sam ustawodawca, nowelizując art. 115 k.k. i dodając
w § 19 definicję pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”151 Funkcjonariuszem
publicznym jest każdy pracownik instytucji państwowej i samorządowej, który
pełni funkcję związane z realizacją zadań o znaczeniu publicznym152.
Funkcjonariusz publiczny w przepisach k.k. jest osobą „chronioną”, ale i jego
zachowania wypełniające znamiona niektórych czynów zabronionych, których
może być podmiotem, jest zagrożone co do zasady karą surowszą. Rozdział XXXI
k.k. zatytułowany przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego przewidziano karalność naruszenia nietykalności
cielesnej (art. 222 § 1 k.k.) i czynnej napaści (art. 223 k.k)153 na funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy podczas lub w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych. Przestępstwo określone w art. 222 k.k.
stanowi typ kwalifikowany w stosunku do przestępstwa naruszenia nietykalności
cielesnej ujętej w art. 217 k.k. Natomiast przestępstwo określone w art. 223 k.k.
ma wyższy stopień społecznej szkodliwości w zestawieniu z art. 222 k.k. Jeżeli
skutkiem czynnej napaści będzie uszczerbek na zdrowiu, to czyn ten będzie zakwalifikowany na podstawie art. 233 k.k. w zbiegu z art. 156 k.k. w związku z art.
11 § 2 k.k. Kolejnym przepisem, który należy przywołać jest art. 226 § 1 k.k.
polegający na znieważeniu funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku
150 Zob.

uchwała 7 sędziów SN z dnia 3 lipca 1970 r., VI KZP 27/70 (OSNKW 1970,nr 9,
poz. 98); uchwała 7 sędziów SN z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, nr 9–10,
poz. 71).
151 Zob. art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 111, poz. 1061).
152 M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Gdańsk 2001, s. 408; M. Rogalski, Prawnokarna definicja funkcjonariusza publicznego
oraz osoby pełniącej funkcję publiczną w administracji samorządowej, „Samorząd Terytorialny”
2005, nr 3, s. 34.
153 Zdaniem R. Górniok, Z problematyki przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, Prok. i Pr. 2000, nr 5, s. 16, czynna napaść nie obejmuje swoim
zakresem najlżejszych przejawów naruszenia nietykalności cielesnej, np. szarpnięcia oplucia czy
oblania szklanką płynu. W orzeczeniu SA w Białymstoku z dnia 17 lutego 2000 r., IIAKa 14/00,
OSA 2000, nr 11–12, poz. 79, sąd uznał, że czynnością sprawczą jest czynna napaść na funkcjonariusza publicznego rozumiana jako wszelkie działania podjęte w celu wyrządzenia krzywdy
fizycznej, choćby cel ten nie został zrealizowany.
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z pełnieniem czynności służbowych będący typem kwalifikowanym w stosunku
do znieważenia określonego w art. 216 k.k. W art. 227 k.k. ustawodawca opisał znamiona przestępstwa przywłaszczenia funkcji publicznej polegającego na
podawaniu się za funkcjonariusza publicznego tj. twierdzeniu, że pełni się taką
funkcję mimo że w rzeczywistości tak nie jest. Następne przepisy art. 228–229
k.k. określają znamiona czynu zabronionego w postaci łapownictwa czynnego
i biernego154.
W rozdziale XXXIV k.k. zawierającym przepisy chroniące wiarygodność
dokumentów w art. 272 k.k. przewidziano karalność czynu polegającego na
wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd
funkcjonariusza publicznego. Podstępne wprowadzenie w błąd w rozumieniu
art. 272 k.k. oznacza szczególną, a nie (jak np. art. 286 § 1 k.k.) zwykłą formę
„wprowadzenia w błąd”. Dla wypełnienia znamion tego typu przestępstwa nie
wystarcza samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie jeszcze pewnych działań, np. przebiegłych, pozorujących jego zgodność
z rzeczywistością i utrudniających wykrycie nieprawdy155. Do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy może dojść poprzez składanie fałszywych oświadczeń,
przedstawienie fałszywych lub sfałszowanych dokumentów zawierających nieprawdę itp.
Z kolei przepis art. 231 określa tzw. przestępstwo urzędnicze, którego może
dopuścić się funkcjonariusz publiczny, polegające na nadużyciu uprawnień lub
przekroczeniu obowiązków. Przestępstwo to występuje w typie podstawowym,
określonym w art. 231 § 1 k.k. W przypadku gdy funkcjonariusz publiczny, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3, gdy dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat
10. Jeżeli sprawca przestępstwa nadużycia władzy, określonego w 231 § 1 k.k.
działa nieumyślnie i popełnia je z lekkomyślności lub niedbalstwa wyrządzając
istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2156.
154 Szerzej

na ten temat. P. Wiatrowski, Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną i jej kontrola
w kontekście zwalczania łapownictwa biernego. Uwagi de lege lata i de lege ferend, „Przeglad Sądowy”
2006, nr 7–8.
155 Zob. wyrok z dnia 4 czerwca 2003 r., WA 26/03, OSNKW 2003, nr 9–10, poz. 83.
156 Zob. art. 231 § 3. W określeniu istotnej szkody należy oprzeć się na jej wielkości bądź na
jej charakterze i stopniu naruszenia dobra publicznego lub prywatnego. Zob. także uchwałę SN
z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 38/03 Ponieważ jednak istotna szkoda – w rozumieniu art.
231 § 3 k.k. – nie ogranicza się tylko do szkody materialnej, i jest pojęciem szerszym, to o tym,
na ile jest to szkoda istotna w konkretnych okolicznościach, mogą również decydować – obok
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W przepisie art. 246 k.k. penalizuje się zachowanie funkcjonariusza publicznego lub osoby działającej na jego polecenie, polegające na zastosowaniu
przemocy (fizycznej lub psychicznej) lub groźby bezprawnej w celu uzyskania
określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
W art. 266 § 2 k.k. przewidziane jest przestępstwo naruszenia przez funkcjonariusza publicznego tajemnicy służbowej lub informacji, którą uzyskał
w związku z wykonywaniem czynności służbowych np. tajemnicy prywatnej,
której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, zagrożone
karą pozbawienia wolności do lat 3157. Ściganie przestępstwa określonego w tym
przepisie następuje z oskarżenia publicznego (z urzędu). Natomiast w § 1 tego
artykułu penalizuje się naruszenie tajemnicy zawodowej sensu largo i prywatnej, np. jako osoba zaufania publicznego, z którymi dana osoba zapoznała się
w związku z pełnieniem określonej funkcji.
Kolejnym przestępstwem, którego podmiotem jest kierownik USC jako
funkcjonariusz publiczny, jest czyn określony w art. 271 § 1–3 k.k., którego
przedmiotem ochrony jest wiarygodność dokumentów wystawionych przez
funkcjonariusza publicznego zawierających w swojej treści cechy zaufania publicznego w znaczeniu domniemania prawdziwości jego treści a w konsekwencji
znaczenia dowodowego dokumentu. Przepis art. 271 k.k. penalizuje przestępstwo
poświadczenia nieprawdy w; typie podstawowym w § 1 stanowiąc, że podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 tak funkcjonariusz publiczny
jak i inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim
nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne; w typie uprzywilejowanym z § 2 w wypadku mniejszej wagi podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności; oraz w typie kwalifikowanym z § 3 podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8, jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Czyny zabronione określone
w tym przepisie ścigane są z oskarżenia publicznego (z urzędu).

faktycznej szkody materialnej – dodatkowe względy, stanowiące znaczną dolegliwość dla strony
pokrzywdzonej.
157 Pod pojęciem „informacji” należy rozumieć wiadomość lub sumę wiadomości o osobie
albo o stanie rzeczy, dotyczącą faktów, stanowiąca logiczną całość, zob. B. Kunicka-Michalska,
Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 222–316, pod red. A Wąska, t. 2, Warszawa
2005, s. 528 i n.
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Podsumowanie

Analizując pozycję prawną osoby dokonywującej rejestracji stanu cywilnego w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat zarówno w aspekcie historycznym
jak i na gruncie obecnego stanu prawnego nietrudno nie zauważyć różnorodności regulacji prawnych w tym zakresie. Do prowadzenia aktów stanu cywilnego byli powołani zarówno duchowni przełożeni parafii oraz urzędnicy świecy.
Trudność materii, z jaką musieli zmierzyć się urzędnicy s.c., spotęgowana była
różnorodnością przepisów prawnych pochodzących jeszcze z okresu zaborów,
która uzupełniana była przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego rozporządzeniami władz państwowych a także orzecznictwem Sądu Najwyższego.
Nierzadko osoby powołane do dokonywania rejestracji były słabo przygotowane
merytorycznie, co niewątpliwie miało odzwierciedlenie w jakości dokonywanych wpisów w aktach stanu cywilnego. Przyjecie po 1946 r. jednolitej i świeckiej rejestracji spowodowało poprawę jej funkcjonowania w wielu wymiarach.
Z przykrością jednak należy zauważyć, że należyte usytuowanie kierownika USC
pozostało w dalszym ciągu sprawą nieuregulowaną. Samo określenie Kierownik
urzędu stanu cywilnego sugerujące funkcje kierownicze w jednostce samorządu
terytorialnego jest anachroniczne i ustawodawca powinien posłużyć się nazwą
– urzędnik stanu cywilnego jako bardziej adekwatną. Z uwagi na rangę zadań,
jakie wykonuje obecnie Kierownik USC i jego zastępca, prawidłowe określenie
jego pozycji prawnej powinno zostać zawarte w odrębnej ustawie, ewentualnie
temu zagadnieniu powinien być poświęcony cały rozdział w P.a.s.c. Nie ulega
wątpliwości, że obecny stan prawny wymaga poważnych zmian, a argumenty
za zmianami przynosi sama praktyka. Nieprawidłowości dotyczą zarówno powołania, jak i odwołania kierownika USC i jego zastępcy. Nie dopracowano się
w całym kraju jednolitych kryteriów weryfikacji kwalifikacji kandydata na kierownika USC i jego zastępcę. Kryteria, jakie powinny spełniać osoby ubiegające
się o to stanowisko, powinny być określone w odrębnym akcie prawnym lub
w sposób bardziej całościowy w P.a.s.c., a nie jak dotychczas poprzez odesłanie do innych ustaw. Przy doborze kadr urzędów stanu cywilnego należałoby
w większym stopniu położyć nacisk na pewne pożądane postawy o charakterze
sprawności moralnych urzędnika. Przy określeniu kompetencji do zatrudnienia
kierownika USC lub jego zastępcy należy unikać tzw. leges imperfectae, tj. norm
nieobłożonych sankcją prawną, a w konsekwencji niemożliwych do wyegzekwowania za pomocą środków prawnych.
W praktyce, z racji na brak jednolitych wymagań i określenia kompetencji,
jakimi powinni się wykazać kandydaci, poszczególne urzędy opracowują własne
regulaminy. W wielu gminach prawidłowa merytoryczna weryfikacja może być
utrudniona, a nierzadko wręcz niemożliwa, z powodu braku odpowiedniej kadry
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zasiadającej w komisjach konkursowych. Co więcej sama konstrukcja doboru
kadry urzędniczej w trybie naboru otwartego i konkurencyjnego nie wymaga,
aby stanowisko, o które ubiega się lub ubiegają się kandydaci, było obsadzone
przez osobę z najwyższymi kwalifikacjami, a użycie przez ustawodawcę nieprecyzyjnych sformułowań daje wójtowi możliwość obsadzenia stanowiska urzędniczego w kierowanym przez siebie urzędzie osobie, która jedynie „przeszła”
tę procedurę. A przypomnieć należy, że nabór kandydatów do zatrudnienia na
wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego wprowadzony został w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego,
w którym kwestionując on sposób określenia wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, uznając jednocześnie za celowe ustawowe uregulowanie zasad naboru administracji samorządowej, z ustaleniem kryteriów łączących
możliwość zajmowania określonego stanowiska z wykształceniem uznawanym
za gwarancję należytego sprawowania określonej funkcji w administracji158.
Okazuje się, że „wprzęgnięcie” kierownika USC bezpośrednio w strukturę urzędu gminy lub miasta i nadanie mu statusu urzędnika samorządowego
podległego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), nie służy prawidłowej rejestracji stanu cywilnego i jest jednym z wielu możliwych do wskazania
przykładów zmian obecnego stanu prawnego. Doświadczenie wskazuje, że wraz
z kolejną zmianą w lokalnym układzie politycznym często dokonuje się czystki
na poziomie urzędu stanu cywilnego. Postulatem najistotniejszym de lege ferenda
będącym niejako „grzechem pierworodnym” w rejestracji stanu cywilnego jest
w dalszym ciągu utrzymanie określenia zawartego w art. 6 ust. 2 P.a.s.c. Łączenie funkcji politycznej wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ze stanowiskiem
kierownika USC nie ma racjonalnego uzasadnienia a stwarza jedynie problemy interpretacyjne. Powiązanie unią personalną dwóch różnych stanowisk, dla
których wymaga się innych kompetencji, jest wręcz sztuczne i niezrozumiałe
Wójtowie wymaganych w zakresie rejestracji stanu cywilnego kompetencji nawet
w zakresie wykształcenia nie posiadają. Nikt nawet od nich tego nie wymaga.
Konieczna jest zatem interwencja ustawodawcy w celu należytego usytuowania
urzędnika stanu cywilnego, a przynajmniej wyraźnego określenia relacji pomiędzy wójtem i kierownikiem USC co do spraw związanych z rejestracją stanu
cywilnego, aby postępowania w tym zakresie były prowadzone „w taki sposób,
aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę
prawną obywateli”159.
158 Zob.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2005 r., K 25/04, Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 192.
159 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
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Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego.
Reflections on the position of the Superintendant Registrar and his deputy on the eve
of implementation of the new Registry Office Records Act
Summary
Implementation of the new Registry Office Records Acts is without any doubt an important event both for the state functioning and the citizens. It seems also to be a good point to pay
attention to the one of the most important elements of the marital status registration system,
that is the person who performs this registration. In Poland it is performed by the registrar, who
since 1995 is refered to as the Superintendant Registrar or deputy Superintendant Registrar.
In accordance with the Registry Office Records Act this is wojt (city mayor), who fulfills the
function of Superintendant registrar from the time of his election. Is there any other person
employed in the post of the Superintendant Registrar or deputy Superintendant Registrar, we
face the question who is the Superintendant Registrar in the light of structural law.
Key words: marital status, marital status registration Superintendant Registrar.
Überlegungen zur Stellung des leitenden Standesbeamten und seines Stellvertreters im
Vortag des Inkrafttretens neuen Personenstandsgesetzes
Zusammenfassung
Das Inkrafttreten neuen Personenstandgesetzes ist zweifellos ein wesentliches Ereignis
für das Staatsfunktionieren und die Bürger. Es scheint, dass es eine gute Zeit ist, um die
Aufmerksamkeit einem der wesentlichsten Elemente des Standesamtwesenssystems zu schenken, d.h. der Person, die die Registrierung vornimmt. In Polen wird die Registrierung durch
den Standesbeamten, der seit 1995 als leitender Standesbeamte oder stellvertretend leitender
Standesbeamte bezeichnet wird, vorgenommen. Dem Personenstandgesetz gemäß ist es der
Gemeindevorsteher, (Bürgermeister oder Präsident der Stadt) der die Funktion vom leitenden
Standesbeamter von der Wahl an erfüllt. Wird in der Gemeinde eine andere Person auf die
Stellung vom leitenden Standesbeamten oder stellvertretend leitender Standesbeamte angestellt, es drängt hier die Frage auf, wer, aus dem Gesichtspunkt des Systemsrechts, der leitende
Standesbeamte ist.
Schlüsselwörter: Personenstand, Standesamtwesen, leitender Standesbeamte.

Tomasz Barankiewicz

Etyka urzędnicza – funkcje, zasady i postawy

Wstęp

Problematyka etyki urzędniczej jest złożona i może być rozpatrywana na
różnych płaszczyznach. W niniejszym opracowaniu, po uwagach wstępnych
w sprawie powodów dość wzmożonego dzisiaj zainteresowania problematyką
standardów w administracji publicznej, przedstawione zostaną trzy kluczowe
płaszczyzny refleksji: 1) funkcje etyki urzędniczej, 2) zasady i wartości proceduralne oraz 3) wzorzec postaw kształtujący powinne zachowania urzędników.
Etyka urzędnicza nie jest, jak może się to wydawać, prostym zastosowaniem
etyki ogólnej do rozstrzygania dylematów moralnych w służbie publicznej. Nie
wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem, respektującym uniwersalne normy moralne, by sprostać niejako automatycznie współczesnym wymaganiom
dobrego urzędnika. Jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający. Dlatego też,
prezentowane tutaj katalogi zasad, wartości i postaw, w systematyczny sposób
wprowadzają w szeroki obszar powinności postępowania urzędnika, regulowany
i egzekwowany zarówno przepisami prawa (hard law), ustaleniami kodeksowymi
(soft law), jak i zasadami współżycia społecznego.
1. Dlaczego etyka urzędnicza?

Postawione wyżej pytanie nie należy ani do czysto akademickich, ani też
do pytań zamkniętych, na które należy udzielić odpowiedzi „tak albo nie”. Jest
to rodzaj pytania otwartego, a odpowiedź powinna mieć walor praktyczny, ze
względu na konkretne dylematy urzędników1. Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że standardy etyki urzędniczej nie stanowią kolejnego, obok przepisów
*

Dr hab. Tomasz Barankiewicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Na ten temat dylematów współczesnego urzędnika szerzej zob. B. Kudrycka, Dylematy
urzędników administracji publicznej, Białystok 1995.
1
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określających odpowiedzialność prawną (karną, cywilną, dyscyplinarną), katalogu reguł postępowania, który ma pełnić funkcję represyjną. Nie jest tak, iż wyłącznym powodem istnienia etyki urzędniczej byłoby wytykanie i napiętnowanie
różnego rodzaju nieuczciwości w administracji. To zbyt negatywne i jednostronne ujęcie możliwości etyki, ujęcie które nie wskazuje szerzej na wartości (ideały)
służby publicznej, lecz eksponuje jedynie aspekt dyscyplinowania pracowników.
Etyka urzędnicza powinna w sposób integralny skupiać przede wszystkim swoją
uwagę na tym, aby z jednej strony, urzędnik wykonywał swoje obowiązki zgodnie
z prawem, w atmosferze poczucia godności pełnionej służby, zaś z drugiej strony, aby dla interesantów wizyta w urzędzie nie była związana z kolejną życiową
udręką oraz poczuciem, że załatwia się sprawy w jakiejś innej, obcej rzeczywistości, w której zastawia się różne pułapki. Etyka urzędnicza wyrasta po prostu
z życiowej potrzeby istnienia w państwie prawa dobrej administracji publicznej
i powinno się do tego dążyć w sposób konsekwentny oraz kompleksowy.
1.1. Racje normatywne etyki urzędniczej

Przyjmijmy podział na normatywne i nienormatywne (społeczne, psychologiczne, prakseologiczne) racje powołania i istnienia etyki urzędniczej. Najważniejszą racją normatywną jest „prawo do dobrej administracji”. Znalazło ono
swój wyraz w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i określa takie
standardy działania administracji, jak: równość, bezstronność, sprawiedliwość,
załatwienie spraw w odpowiednim terminie (art. 41 ust. 1), dostęp do akt osoby
zainteresowanej, prawo do bycia wysłuchanym, obowiązek uzasadniania decyzji
(art. 41 ust. 2), obowiązek wyrównania szkody spowodowanej przez działanie organów lub personelu przy wykonywaniu działań służbowych (art. 41 ust. 3)2. Jak
widać, pojęcia prawa do dobrej administracji nie można zredukować do stosowania samej tylko zasady legalizmu. Pojęcie to ma charakter opisowo-wartościujący
i wskazuje na to chociażby przywołana zasada sprawiedliwości, która koryguje
obowiązujące prawo, a niekiedy wręcz zastępuje, jeśli zawiera ono luki lub jest
nieprecyzyjne. Urzędnik może na różne sposoby „zasłaniać” się przepisami,
w zakamuflowany sposób stosować prawo w sposób uznaniowy, dyskryminujący i stronniczy, ale każde takie postępowanie będzie naruszeniem ducha prawa3. W tym względzie przyjmowane standardy etyczne działania administracji

2

Zob. S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała

2001.
3

Zob. np. szerzej P. Przybysz, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, w: H. Izdebski,
A. Stępkowski, Nadużycie prawa, Warszawa 2003, s. 187–206.
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współkształtują właściwe rozumienie prawa, treść obowiązków i uprawnień jego
adresatów, ze względu na słuszny cel prawa.
Rację normatywną etyki urzędniczej jest też Europejski Kodeks Dobrej Administracji (EKDA) uchwalony 6 września 2001 r. przez Parlament Europejski4.
Kodeks ten zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ ma kształtować jednolitą przestrzeń administracyjną Unii Europejskiej. EKDA zawiera system zasad,
głównie proceduralnych, traktowanych w systemie prawa europejskiego jako soft
law (miękkie prawo). Polska przystępując do UE zobowiązała się do stosowania
standardów współczesnego państwa prawa. Standardy te prezentujemy osobno
w dalszej części opracowania.
Racje normatywne etyki urzędniczej odnajdujemy w poszczególnych regulacjach ustawowych. Przykładowo art. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej stwierdza, iż w „celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę
cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju”5. Regulowane w aktach prawnych obowiązki pracowników
administracji bywają często nazywane pragmatykami służbowymi6.
1.2. Racje nienormatywne etyki urzędniczej

Wśród racji nienormatywnych w szczególności uwzględnić należy przesłankę społeczną etyki urzędniczej, związaną ze społecznym oczekiwaniem
respektowania określonych standardów życia publicznego. W punkcie wyjścia
przyjąć należy, że administracja publiczna jest fenomenem społecznym, jedną
ze struktur życia społecznego, i jako tego typu struktura nie może funkcjonować w oderwaniu od zasad współżycia społecznego. Jako przykład konieczności
respektowania standardów w sferze życia publicznego (standards of public life),
w związku z licznymi skandalami wśród urzędników i parlamentarzystów, podaje
się katalog sformułowany w 1995 roku w Wielkiej Brytanii przez Komisję ds.
Standardów Życia Publicznego pod przewodnictwem Lorda Nolana. Obiegowo
katalog ten bywa nazywany „Katalogiem Nolana”. Wspomniana Komisja uznała,
że w życiu publicznym należy zawsze pamiętać o takich zasadach, jak 1) bezinteresowność, 2) prawość, 3) obiektywizm, 4) odpowiedzialność, 5) jawność,
6) uczciwość i 7) własny przykład. Jak się dzisiaj przyjmuje, standardy te określają
4

J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2003.
5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1111).
6 J. Szczot, Pragmatyki służbowe, w: S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty,
Lublin 2008, s. 302–303.
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fundamentalną sferę reguł właściwego postępowania osób pełniących funkcje
publiczne.
Wskazać możemy następnie na istotną rację psychologiczną. Jak się podkreśla, etyka urzędnicza uwypukla znaczenie pewnych ludzkich postaw, które moglibyśmy określić jako postawy szczególnie ważne w relacjach interpersonalnych
w urzędzie7. Przykładowo postawa uprzejmości i otwartości pozwala zazwyczaj
już w pierwszym kontakcie z interesantem, który przyszedł do urzędu w nastawieniu konfrontacyjnym, „rozbroić” go i uniknąć konfliktu. Jeśli natomiast
urzędnik przyjmie tę samą postawę negatywną, opartą na założeniu „zobaczymy,
kto tu wygra”, to często problem, który był do rozwiązania, staje się punktem
wyjścia konfliktu. Jak się często podkreśla, każdy władczy stosunek do drugiego
człowieka już potencjalnie zawiera chęć użycia siły i udowodnienia znaczenia
pełnionej roli społecznej. Etyka urzędnicza wskazuje tu na podstawową zasadę,
aby władczego stosunku nie wykorzystywać8. Nadto, w urzędzie nie można się
nie komunikować z innymi pracownikami. Postawy negatywne, jak milczenie,
wycofanie i brak życzliwości w stosunku do innych, niszczą fundamenty wewnętrznej komunikacji administracyjnej.
Na koniec warto odnotować znaczenie etyki w kulturze organizacyjnej
administracji. Etyka urzędnicza stanowi integralny czynnik dobrej organizacji
urzędu formułując bardzo wyraźnie podstawowe cele – wartości, które realizuje
administracja publiczna. Z jednej strony, administracja publiczna jest nośnikiem
i realizatorem takich wartości, jak: dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna,
zaś z drugiej strony, jej działanie powinno mieć charakter racjonalny, gospodarny
i celowy. Te ogólne zasady zawsze uzupełniają braki wynikające z luk, błędów
bądź niemożliwych do przewidzenia sytuacji organizacyjnych.
2. Podstawowe funkcje etyki urzędniczej

W literaturze przedmiotu nadal rzadko zwraca się osobną uwagę na podstawowe funkcje etyki w administracji publicznej. Oczywiście próba podania
katalogu takich funkcji zawsze może być przedmiotem dyskusji. Przede wszystkim, jak się wydaje, etyka urzędnicza kształtując jakość działań administracji ma
istotny wpływ na proces budowania zaufania obywateli do organów państwa.
Zakładamy bowiem, że jeśli urzędnik będzie wykonywał swoje zadania zgodnie
z obowiązującym prawem, obiektywnie, rzetelnie, nie ze względu na jakikolwiek
interes partykularny, to na zasadzie odzwierciedlenia bądź równowagi, wcześniej
7

M. Kosewski, Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to ograniczyć?, „Służba
Cywilna” 2000/2001, nr 1, s. 9–22.
8 J. Boć (red), Administracja publiczna, Kolonia Limited, 2004, s. 292–293.

Etyka urzędnicza – funkcje, zasady i postawy

127

czy później, uruchomiony zostanie społeczny proces coraz większego zaufania
obywateli do państwa. Warto podkreślić, że właśnie m.in. w Polsce jest to proces
szczególnie pożądany ze względu na uwarunkowania historyczne administracji, kiedy władza publiczna była czynnikiem obcym, a niekiedy wręcz aparatem
ucisku obywateli. Obecnie standardy etyki urzędniczej, mającej swoje naturalne korzenie w etyce społecznej i obywatelskiej, mogą mieć znaczący wpływ na
wzmocnienie więzi społecznych.
Jak wiadomo, życie każdej wspólnoty opiera się na więziach społecznych,
m.in. właśnie na więzi wzajemnego zaufania. Bez relacji zaufania inne rodzaje
więzi społecznych stają się trudne do utrzymaniu, a nawet wręcz niemożliwe.
Rzeczona funkcja budowania zaufania do organów państwa ma dzisiaj istotny
wpływ na kształtowanie się społeczeństwa demokratycznego. W polskim systemie prawa funkcja ta została wyrażona w art. 8 K.p.a. następująco: „Organy
administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób,
aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę
prawną obywateli”9. Dodajmy też, że urzędnicy administracji publicznej powinni
zwracać baczniejszą uwagę na społeczny odbiór ich postępowania, również poza
miejscem pracy.
Drugą ważną funkcją etyki urzędniczej jest z pewnością jej działanie prewencyjne, polegające na przeciwdziałaniu nadużyciom i patologiom w administracji publicznej10. Jak się przyjmuje, wyróżnić można przynajmniej pięć tzw.
„obszarów ryzyka”, pokus zachowań nieetycznych w administracji: 1) obszar
relacji z obywatelem i społeczeństwem, w tym także przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi; 2) obszar relacji urzędnik – urząd organu, w którym jest
on zatrudniony; 3) obszar relacji pomiędzy różnymi sferami władzy publicznej;
4) obszar dysponowania środkami finansowymi i majątkiem publicznym; 5) rzeczywisty stosunek administracji wobec własnych nadużyć i patologii. W ostatnim
przypadku chodzić będzie o sposoby identyfikacji nadużyć, sposoby raportowania i pociągania do odpowiedzialności za działania niezgodne z etycznymi standardami postępowania. Jeśli pominąć niekiedy zbyt jednostronnie akcentowany
aspekt prewencyjnej funkcji etyki w administracji publicznej, przyznać należy,
że jest to jedna z najważniejszych funkcji we wspomaganiu wymaganej jakości
funkcjonowania administracji.
Kolejna funkcja może zostać określona jako funkcja motywacyjna. Funkcja ta związana jest z oddziaływaniem treści standardów etycznych na sferę
9

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
10 Zob. np. P. J. Suwaj, D. K. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa
2009.
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przekonań i dążeń jednostki. Powszechnie przyjmuje się podział na motywację
pozytywną i negatywną. Pierwsza kładzie nacisk na poznanie ideałów, wartości
i celów służby publicznej. Podstawową sprawą jest tu zdobycie poczucia godności wykonywanej służby, godności własnej urzędnika oraz tego, że celem jego
działań nie jest interes własny, lecz dobro ogółu. Wskazanie na wyższe pobudki
moralne ujawnia, że praca w urzędzie nie sprowadza się do zwykłego zatrudnienia regulowanego obowiązującym prawem pracy. Z kolei motywacja negatywna pozwala urzędnikowi uświadomić sobie ciążącą na nim odpowiedzialność
osobistą. Przy czym, mamy tu na myśli nie tylko odpowiedzialność w znaczeniu prawnym, jako odpowiedzialność karną, cywilną, czy dyscyplinarną, ale na
myśli mamy ten rodzaj odpowiedzialności, który określa się dzisiaj jako odpowiedzialność przed społeczeństwem. Jest to kategoria odpowiedzialności „przed
kimś”, własnym sumieniem i społeczeństwem, nie zaś tylko odpowiedzialności
„za coś”, sformułowana jako obowiązki ustawowe, czy kodeksowe. Nie oznacza
to jednak, że urzędnicy powinni kierować się głównie czynnikiem negatywnej
odpowiedzialności osobistej i sankcji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
wymiar odpowiedzialności pozytywnej, o której w XX w. pisał G. Picht, mówiąc
o odpowiedzialności za przyszłość, cywilizację, środowisko, przyszłe pokolenia.
Wszystko to wytycza wiele pozytywnych możliwości działania administracji11.
Jak podkreśla B. Kudrycka, etyka w administracji publicznej powinna uświadomić urzędnikom, że są oni, w tym także moralnie, odpowiedzialni wobec społeczeństwa. Realizują bowiem powierzone im zadania nie dla własnej wygody,
czy służące ich przełożonym, lecz wszystkim obywatelom12.
Można też mówić o funkcji integracyjnej etyki urzędniczej. Jak wskazują
badania socjologiczne, proces zaszczepiania wspólnych wartości przyczynia się
do kształtowania tożsamości każdej grupy społecznej, głębszej identyfikacji jej
członków i wzmocnienia stopnia zintegrowania. Podobne procesy występują
w grupach zawodowych. Grupa zawodowa dobrze zintegrowana charakteryzuje
się silniejszym dążeniem do współpracy, odpowiedzialnością za podejmowane
działania i dobrym radzeniem sobie z problemami. W grupie zawodowej dobrze
zintegrowanej pracownicy lepiej wypełniają swoje role społeczne i powierzone im zadania. Przypomnijmy w tym miejscu, że sens działania komisji dyscyplinarnych, w odróżnieniu od sądowego stosowania prawa za przestępstwa
urzędnicze, polega właśnie na tym, że członkowie komisji rekrutują się wyłącznie
spośród współpracowników poddanych temu samemu reżimowi obowiązków.
W ten sposób grupa zawodowa kontroluje własne środowisko społeczne. Jak się
11

G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności, tłum. K. Michalski, w: G. Picht, Odwaga utopii, tłum.
K. Maurin, K. Wolicki, K. Michalski, Warszawa 1981, s. 242–250.
12 B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995, s. 142.
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też podkreśla, kodeksy etyczne świadczą dzisiaj o postępującej profesjonalizacji
i integracji urzędników administracji publicznej.
I wreszcie na koniec wymienić warto funkcję ochronną etyki urzędniczej13.
Funkcja ta ma swój wymiar negatywny i pozytywny. Mianowicie, postawy negatywne, jak np. buta urzędnicza, zjawisko korupcji i inne patologie występujące
w administracji publicznej należy likwidować. Natomiast postawy pożądane należy w sposób otwarty oceniać pozytywnie. W administracji publicznej pracuje
rzesza dobrych i doświadczonych urzędników14. Obecnie bardzo ważne staje się,
by po okresie wzmożonej walki z korupcją, wzmacniać postawy pozytywne i zadbać o tych urzędników, którzy służą państwu, a nie tylko określonym układom
politycznym, czy rządzącej partii. Niestety Polska nadal nie jest krajem, w którym ceni się i dba o dobrą kadrę urzędniczą. Nadto środowiska polskich partii
politycznych muszą wreszcie uznać apolityczną pozycję urzędnika, szczególnie
członka korpusu służby cywilnej, który jest partnerem w pracy, a nie uległym
sługą w sprawowaniu władzy. Niestety od wielu już lat członkowie wyższego
personelu administracji publicznej opuszczają urzędy pod naciskiem interesów
politycznych15. W Polsce proces zawłaszczania państwa przez różne układy polityczne, tzw. „bitwa o teren”, wciąż trwa. Rzeczywistość ta odnosi się zarówno do
administracji rządowej, jak i samorządowej. Funkcja ochronna etyki urzędniczej
jest formą budowania ścieżki kariery w urzędzie. Jeśli ten element nie będzie
właściwie funkcjonował, to nigdy nie pojawi się grupa dobrych urzędników
zawodowych16.
3. Zasady i wartości proceduralne

Przede wszystkim próba wyodrębnienia katalogu standardów etycznych,
zasad i wartości, może koncentrować się na wymiarze proceduralnym administracji publicznej. Wtedy szczególną wagę przypisuje się standardom postępowania administracyjnego. W punkcie wyjścia przyjmuje się założenie, iż pozycja
i rola administracji publicznej w społeczeństwie demokratycznym jest na tyle
znacząca, że społeczeństwo słusznie może domagać się zasad, które będą z jednej
strony ograniczać i kontrolować autonomię organów władzy, a z drugiej strony
tworzyć będą kryteria jawności, aby nie dochodziło do decyzji administracyjnych o charakterze uznaniowym. Ma to np. szczególne znaczenie w sytuacji tzw.
13

Zob. też B. Kudrycka, Dylematy..., s. 149.
M. Kulesza, Wprowadzenie, w: A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004, s. 11.
15 Tamże.
16 P. J. Suwaj, D. K. Kijowski (red.), Patologie..., s. 11–12.
14
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luzów normatywnych, gdy przepisy przewidują szerszy zakres stosowania prawa. Należy podkreślić, iż błędne jest często słyszane w żargonie urzędniczym
stwierdzenie: „w tej sprawie prawo daje mi wolną rękę”. W tym względzie, jak
się podkreśla, zawsze należy pamiętać o maksymie J. E. Actona (1834–1902),
iż wszelka władza korumpuje, zaś władza absolutna korumpuje w sposób absolutny. Jeśli chcemy mieć zatem rzetelną i sprawną administrację, wolną od
różnych patologii, to trzeba stosować zasady ograniczające i kontrolujące17. Niżej
prezentujemy uporządkowany zbiór takich zasad i wartości.
3.1. Zasada i wartość praworządności

Wśród zasad i wartości proceduralnych na pierwszym miejscu wymienia
się zwykle zasadę praworządności. Zasada ta wyrażona w art. 7 Konstytucji RP
stwierdza, że organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach
prawa. Zasada praworządności należy do zasad ogólnych K.p.a., który stanowi, że
organy administracji publicznej „działają na podstawie przepisów prawa” (art. 6),
a także, iż organy te „stoją na straży praworządności”. Rzeczoną zasadę określa
także art. 4 EKDA: „Urzędnik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje
uregulowania i procedury zapisane w prawnych przepisach Wspólnot. Urzędnik
zwraca w szczególności uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów
jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi
przepisami prawnymi”18. Obowiązek przestrzegania prawa wymienia się w rocie
ślubowania składanego przez urzędników różnych kategorii.
W państwie prawa organy administracji publicznej są obowiązane wykonywać swoje zadania oraz zakres przyznanych im kompetencji na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Przykładowo porównując pozycję prawną
obywatela i urzędnika, można powiedzieć, że obywatelowi wolno to, czego prawo nie zabrania, zaś urzędnik może działać tylko wtedy, gdy prawo wyraźnie
do tego upoważnia. Administracja publiczna jest obowiązana działać w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tak w znaczenia prawa materialnego,
jak i w znaczeniu prawa proceduralnego. Działania administracji są „związane”
prawem i jest to fundamentalna przesłanka załatwiania spraw z obywatelami.
Niestety, chociaż Polska jest członkiem UE i należy do wspólnoty rządów
prawa, to nadal nadużywanie prawa jest zjawiskiem częstym w naszym kraju.
Według m.in. inicjatorów projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa: „Wykonując
17
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prawo, aparat administracji zbyt często działa z jego naruszeniem. Przez wadliwe
rozstrzygnięcia, działania podejmowane poza postępowaniem administracyjnym
lub nieuzasadnioną bierność urzędnicy wyrządzają obywatelom, w tym i przedsiębiorcom wymierne, niejednokrotnie bardzo poważne szkody. W najbardziej
drastycznych przypadkach dochodzi do spektakularnych bankructw i likwidacji setek miejsc pracy. Dalszą konsekwencją tego stanu rzeczy jest oczywisty
uszczerbek na autorytecie państwa i jego instytucji. Lekceważone przez funkcjonariuszy publicznych prawo nie znajduje także zrozumienia i aprobaty w społeczeństwie”19. Z punktu widzenia etyki w administracji publicznej urzędnik
zajmując w stosunku do obywatela pozycję władczą, nie może pozycji tej wykorzystywać, zastawiać pułapek, manipulować informacją, czy stosować prawo
w innym celu niż żąda tego ustawodawca. Można powiedzieć, co stanowi bodaj argument najmocniejszy, że urzędnik naruszając prawo godzi w samą istotę
swojej służby. Prawo bowiem jest tym z czego czerpie on swoją władzę, pozycję
i misję społeczną20.
3.2. Przeciwdziałanie konfliktowi interesów w urzędzie

Zjawisko konfliktu interesów określić można jako okoliczności, w których urzędnik wykonując powierzone mu zadania, czy podejmując decyzję
administracyjną, znajduje się w sytuacji podwójnej lojalności. Z jednaj strony,
w stosunku do interesu publicznego, a z drugiej strony, w stosunku do interesu osobistego. Termin „interes osobisty” należy traktować szeroko jako termin
zbiorczy dla wielu możliwych sytuacji konfliktu z interesem publicznym, jak:
uzyskanie korzyści materialnej, własne racje ideologiczne, narodowościowe, rodzinne, religijne, a także możliwość „rewanżu” w stosunku do kogoś z kim jest się
w sporze osobistym, itp. Zjawisko styczności sfery interesu publicznego i sfery
interesu osobistego, związane jest ściśle z pojęciem korupcji urzędniczej. Najogólniej mówiąc korupcja urzędnicza polega na wykorzystaniu pełnionej funkcji
publicznej dla uzyskania korzyści własnej materialnej lub osobistej. Do form
korupcji w urzędzie należą: 1) łapówka polegająca na uzyskaniu przez urzędnika korzyści własnej; 2) kradzież w urzędzie w postaci niezgodnego z prawem
dysponowania majątkiem publicznym; 3) faworyzowanie w postaci stosowania
protekcji, kumoterstwo i nepotyzm; 4) kupczenie w celu uzyskania wpływu na
podejmowanie decyzji administracyjnych. Nadto wymienia się inne przykłady
konfliktu interesów, jak: wykorzystywanie bądź ujawnianie informacji urzędowych, które są tajne i nie są dopuszczane do wglądu publicznego; wydawanie
19
20
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decyzji administracyjnych, z którymi łączy się pewien interes urzędnika, finansowy, rodzinny, światopoglądowy. Konfliktowi interesów sprzyja także przechodzenie tych samych osób pomiędzy firmami prywatnymi a zatrudnieniem
w administracji publicznej. W przestrzeni administracyjnej UE w działaniach
administracji przyjmuje się radykalny rozdział pomiędzy interesem publicznym
a interesem indywidualnym (osobistym) urzędnika.
3.3. Bezstronność i obiektywność postępowania

Zgodnie z przyjmowaną zasadą bezstronności urzędnik powinien unikać
zachowań, postaw, decyzji, które mogą być wynikiem faworyzowania bądź dyskryminowania obywateli załatwiających sprawy w urzędzie. EKDA w art. 5 ust
3 w sposób wyraźny zwraca uwagę na następujące cechy interesantów, które
mogą stać się powodem nierównego ich traktowania: narodowość, płeć, rasa,
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia
lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości
narodowej, posiadana własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek oraz preferencje
seksualne. Jak się podkreśla, szczególne zwrócenie uwagi na wyżej wymienione
cechy powinno nastąpić wtedy, gdy organ działa w ramach tzw. luzu decyzyjnego.
Chodzi o to, aby oceny i kryteria, które stosuje się w takich warunkach nie były
uznaniowe, wykorzystywane z zamiarem wykluczania, czy dyskryminowania
kogoś. Pewnym psychologicznym testem dla urzędnika może być eksperyment
myślowy z postawieniem sobie pytania, czy w przypadku innego interesanta,
w tej samej sprawie, rozstrzygnięcie byłoby podobne.
Test ten pozwala także zwrócić uwagę na kryterium obiektywności postępowania21. Postępowanie obiektywne polegać będzie na braniu pod uwagę
wszystkich przesłanek merytorycznych w danej sprawie, prawnych i faktycznych,
a pomijanie, oddzielanie tego, co nie ma związek dodatkowy. Obiektywność
postępowania przyczynia się do budowania sytuacji bezstronności, ponieważ
prowadzi do unikania wpływu czynników pozamerytorycznych. Warto dodać, że
urzędnik również poza miejscem pracy powinien powstrzymać się od zachowań,
które mogą budzić podejrzenia o stronniczość.
3.4. Neutralność polityczna

W Polsce po roku 1989 urzędnicy znaleźli się w sytuacji pluralizmu politycznego, gry politycznej i kampanii wyborczych. Urzędnicy w znacznej części,
oprócz członków korpusu służby cywilnej, sami mogą tworzyć partie polityczne
21
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i być ich członkami. Sytuacja urzędnika w kontekście jego preferencji politycznych stała się bardziej złożona. Z jednej strony, zgodnie z zasadą pluralizmu można żywić różne poglądy polityczne, natomiast z drugiej strony, partie polityczne
zgodnie z zasadą zdobycia i utrzymania władzy chętnie obsadzają stanowiska
„osobami zaufanymi”. W tej kwestii, aby nie doprowadzić do destabilizacji państwa, istotne znaczenie ma powołanie specjalnego korpusu służby cywilnej. Korpus ten, jak stwierdza art. 153 Konstytucji RP, powołuje się w celu zapewnienia
zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania
zadań państwa. Niemniej rola szczegółowych regulacji prawnych, których przedmiotem jest służba cywilna jest znacznie większa. Mianowicie, chodzi o utworzenie pewnego wzorca urzędnika, a następnie w oparciu o ten wzorzec, tworzenie
standardów dla urzędników państwowych i samorządowych.
Ideałem relacji pionu politycznego i zawodowego w strukturze władzy
wykonawczej jest ich współdziałanie na zasadzie, jak można to ująć funkcjonalnie, związków środka i celu. Politycy są autorami projektów politycznych,
społecznych, gospodarczych, zaś urzędnicy zawodowi dostarczają formalnych
sposobów (środków) ich realizacji. W praktyce sprawowania władzy administracja zawodowa i polityka są więc funkcjonalnie powiązane, ale ze względu na
interes publiczny, zasadę konfliktu interesów i zasadę bezstronności, wprowadza
się w stosunku do urzędników pionu zawodowego określone zakazy w zakresie
realizacji własnych poglądów i preferencji politycznych.
Członkom korpusu służby cywilnej nie wolno publicznie manifestować
poglądów politycznych (art. 78 ust. 2)22. Zakaz ten dotyczy w szczególności
udziału w zebraniach partii politycznych i wiecach, ustnego formułowania swoich preferencji politycznych w urzędzie i miejscach publicznych, czy publikowania tekstów. Nadto zgodnie z ustawą o służbie cywilnej każdy urzędnik (art. 78
ust. 5) oraz pracownik zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej (art. 78
ust. 7) nie ma też prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich.
Stosownie do postanowień ustawy nie wystarczy jedynie zawiesić status członka
partii, należy z niego zrezygnować23. Pracownikowi służby cywilnej zajmującemu
niższe stanowisko nie zabrania się uczestniczenia w partii politycznej, nie może
on jednak publicznie manifestować swoich poglądów, ani partyjnej przynależności. W przypadku ustawy o pracownikach samorządowych przepisy nie ustanawiają obowiązku apolityczności urzędnika. Zakaz tworzenia partii politycznych
i przynależności do nich dotyczy tylko osób piastujących stanowisko sekretarza
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gminy, powiatu i województwa (art. 5 ust. 5)24. Nie znaczy to jednak, by urzędnik
samorządowy, w toku załatwiania spraw i podejmowania decyzji, mógł kierować
się własnymi sympatiami lub interesami politycznymi. Jest to niedopuszczalne
ze względu na zasadę bezstronności. Nie zabrania się jednak, jak wspomnieliśmy
wyżej, wyrażania poglądów politycznych, tworzenia i uczestniczenia w partiach
politycznych.
3.5. Zasada jawność i ochrona tajemnicy

W modelu weberowskim tradycyjnie zakładano, że administracja publiczna
jest rodzajem „obozu warownego” zamkniętego na otoczenie społeczne. Obecnie jest niezwykle istotne, by obywatele mieli swobodny dostęp do informacji
o sprawach publicznych i poprzez to wpływ na podejmowane decyzje władzy
publicznej. Administracja publiczna w toku załatwiania spraw i podejmowania
decyzji działa w sposób jawny. Zasada jawności w systemie demokratycznym
ma wymiar dynamiczny, jest nim aktywny udział obywateli w sprawowaniu władzy, i wymiar statyczny, polegający na możliwości kontroli społecznej działań
urzędników w aspekcie praworządności, bezstronności, równego traktowania
obywateli i obiektywności w toku prowadzenia i rozstrzygania spraw. Zasada
jawności ma swoje umocowanie konstytucyjne. Art. 61 ust 1 i 2 Konstytucji RP
stwierdza: „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. [...] Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz dostęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”25. Ważne jest także postanowienie
tego samego artykułu Konstytucji RP ust. 3, który stanowi, iż „Ograniczenie
prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego
interesu gospodarczego państwa”26.
Szczegółowo warunki realizacji zasady jawności działań administracji reguluje Kodeks postępowania administracyjnego oraz inne ustawy. Najogólniej
mówiąc zgodnie z zasadą jawności działań administracji i dostępu do informacji publicznej należy przyjąć, iż co do zasady urzędnik powinien być gotowy
do udostępnienia, osobom zainteresowanym, informacji publicznej. Stosownie
24
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do postanowień art. 9 K.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do
należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków będących
przedmiotem postępowania administracyjnego. Niemniej zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przysługujące obywatelowi prawo do
uzyskania informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie
innych tajemnic ustawowo chronionych27.
Zasadzie jawności przeciwstawiana jest zasada zachowania tajemnicy urzędowej, służbowej, czy państwowej, co uzasadniane jest koniecznością poufności niektórych informacji, uzyskiwanych, przekazywanych bądź przetwarzanych
przez urzędników. Konflikt zasady jawności i zasady poufności należy do zbioru
istotnych dylematów urzędników, którzy z jednej strony obowiązani są do udzielania informacji, zaś z drugiej strony, obowiązani są także, by strzec niektórych
danych.
W tym miejsce, dla przykładu, warto zwrócić uwagę na przepisy regulujące
tajemnicę akt stanu cywilnego. Stosowanie do art. 18 ustawy prawo o aktach stanu
cywilnego, akt stanu cywilnego zawierać powinien tylko informację wymaganą
przez prawo. W akcie stanu cywilnego nie można zamieszczać informacji (danych) naruszających dobra osobiste. Nadto, na wniosek osób zainteresowanych,
organów państwowych lub urzędu skreślić powinno się te dane, np. pochodzące
z dawniejszych lat, które nie są obecnie wymagane przez prawo28. Z zachowaniem tajemnicy akt stanu cywilnego związanych jest szereg innych obowiązków.
Ksiąg stanu cywilnego nie można wynosić poza lokal urzędu stanu cywilnego.
Może to nastąpić z ważnych powodów, ale jedynie za zgodą organu administracji
państwowej wyższego stopnia (wojewody) lub w razie niebezpieczeństwa, np.
pożaru, zagrażającego księgom (art. 24)29. Za zezwoleniem kierownika urzędu
stanu cywilnego, księgi stanu cywilnego, w celu przeglądania, można udostępniać
jedynie upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji
naukowych (art. 25)30. Ponadto, urzędnik stanu cywilnego wchodząc w posiadanie danych osobowych, ze względu na interes publiczny i prywatny, zobowiązany
jest do zachowania poufności i ochrony danych przed ich niekontrolowanym
ujawnianiem bądź dostępem osób trzecich.
27
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4. Społecznie oczekiwane postawy urzędnika

Wymieniony wyżej katalog zasad określający etyczne standardy postępowania administracyjnego nie wyczerpuje dziedziny zainteresowań etyki urzędniczej.
Kolejny katalog zasad i wartości odnosi się do podmiotu działania. Działanie
administracji publicznej, formalnie związane z wykonywaniem prawa, nie opiera
się na anonimowych i abstrakcyjnych organach. Podmiotem tych działań jest
zawsze konkretny człowiek, charakteryzujący się określonymi zaletami i wadami,
funkcjonujący w określonym kontekście społecznym. Przedmiotem zainteresowania etyki jest także osobowy wzorzec urzędnika administracji publicznej. Jak
podkreśla np. J. Boć, kryteria „sformułowane dziś w prawie są jedynie kryteriami
cząstkowymi i nie obejmują na przykład zwykłej nieudolności, bezczynności,
głupoty, poddaństwa politycznego czy bezczelności w traktowaniu ludzi i państwa”. Istotną rolę w relacjach urzędnik – obywatel oraz relacjach interpersonalnych w zespole pracowniczym, pełnią pewne pożądane postawy o charakterze
sprawności moralnych urzędnika. Niżej dokonujemy próby ich zestawienia.
4.1. Postawa sumienność i rzetelności

Postawa sumienności należy do wartości uniwersalnych wykonywania
pracy zawodowej. Dlatego nie negując znaczenia postawy sumienności w wykonywaniu różnych innych zawodów, nie można jednocześnie nie podkreślać
jej wagi w przypadku wykonywania służby publicznej. Trudno wyobrazić sobie
dobrego urzędnika, który nie dba o sumienne wykonywanie powierzonych mu
zadań i obowiązków. Według Słownika języka polskiego, człowiek sumienny, to
ktoś postępujący zgodnie z sumieniem, tj. skrupulatnie wywiązujący się z podjętych obowiązków i zobowiązań; wykonujący coś dokładnie, rzetelnie i solidnie31. Postawa sumienności urzędnika wyraża się przede wszystkim w starannym,
wnikliwym i rzetelnym wykonywaniu zadań i załatwianiu spraw, niezależnie od
ich rodzaju i stopnia złożoności. Urzędnik wykonuje powierzone mu zadania,
z jednaj strony, w imieniu państwa, natomiast z drugiej strony, sprawuje władzę
nad obywatelami, co ma wpływ na ich życiowe losy32. Nadto, jak łatwo można
sobie wyobrazić, sumienność bądź niesumienność postaw urzędników musi skutkować ogólnym stanem funkcjonowania państwa. Postawie sumienności zagraża rutyna i schematyczne wykonywanie zadań, gdyż pozbawiają one zdolności
dostrzegania ważnych dla danej sprawy czynników. Sumienność wymaga często
zajęcia postawy aktywnej, innowacyjnej i twórczej. Chociaż nie w każdej sprawie
31
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należy tego oczekiwać. Sumienność w administracji publicznej ma istotny związek z obowiązkiem jednolitego stosowania prawa. Urzędnik starając się o rzetelne
załatwianie sprawy, nie może w stosunku do podobnych spraw podejmować
różnych decyzji bądź też powoływać się na odmienne podstawy prawne33.
4.2. Postawa odpowiedzialności

Z sumiennością łączy się bezpośrednio postawa odpowiedzialności. Można nawet powiedzieć, że sumienne wykonywanie czynności wyrasta z poczucia
odpowiedzialności za coś bądź kogoś. Termin „odpowiedzialność” posiada tę
samą etymologię, co termin „odpowiedź” (łac. respondere, odpowiadać). Jego
podstawowe znaczenie zakłada więc, że podmiot odpowiedzialności powinien
zdać sprawę, usprawiedliwić, uzasadnić własne postępowanie; będąc pytanym
należy dać odpowiedź komuś, kto pyta. Słownik języka polskiego określa odpowiedzialności jako obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji; człowiek odpowiedzialny, to ktoś mający
poczucie obowiązku, gotowy do ponoszenia konsekwencji za swoje działania,
postępowanie, taki, na którym można polegać, odpowiadający za wykonania czegoś; człowiek rzetelny, solidny34. Według G. Pichta, pojęcie odpowiedzialności
ma podwójne znaczenie. Odpowiada się „za coś” lub „kogoś” oraz odpowiada
się „przed kimś”, własnym sumieniem bądź kimś innym35. W naszym przypadku,
odpowiedzialności etycznej urzędnika, szczególne znaczenie ma odpowiedzialność przed społeczeństwem.
Jeszcze szerzej ujmuje fenomen odpowiedzialności R. Ingarden, który wymienia cztery podstawowe sytuacje znaczeniowe: 1) odpowiedzialność jako fakt
ponoszenia, bycia odpowiedzialnym; 2) odpowiedzialność jako podejmowanie,
branie na siebie ciężaru odpowiedzialności; 3) ktoś jest pociągany do odpowiedzialności, np. prawnej; 4) ktoś działa odpowiedzialnie, tj. działając troszczy się
i stara, by uniknąć niepożądanych skutków działania. Mówiąc tutaj o postawie
odpowiedzialności rozumianej jako cecha charakteru urzędnika, mamy na myśli
odpowiedzialność w czwartym z wymienionych przez R. Ingardena znaczeń.
Przykładowo mając na myśli odpowiedzialność pracowników samorządowych
„za coś” wymienić należy następujący katalog ich ustawowych obowiązków: 1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne, z uwzględnieniem
interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli; 2) przestrzeganie
33
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34 M. Szymczak (red.), Słownik..., t II, s. 470.
35 G. Picht, Pojęcie odpowiedzialności..., s. 23.
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Konstytucji RP i przepisów prawa (zasada praworządności); 3) wykonywanie zadań w sposób sumienny, sprawny i bezstronny; 4) udzielanie informacji organom,
instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących
się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego zabrania; 5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami; 7) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza
nim; 8) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 9) sumienne
i staranne wykonywanie poleceń przełożonego36.
Odpowiedzialność etyczna nie wyczerpuje się jednak w odpowiedzialności prawnej urzędnika. Oczywiście, niektóre szczególnie rażące nieetyczne
zachowania są kwalifikowane jako przestępstwa urzędnicze, np. łapownictwo
bierne, nadużycie władzy, czy poświadczenie nieprawdy. Niemniej pociąganie
do odpowiedzialności prawnej w jej sformalizowanym trybie pozostanie zawsze
instrumentem ułomnym i wymagającym uzupełnienia. W jakimkolwiek eksperymencie myślowym trudno wyobrazić sobie możliwość sprawowania kontroli
nad wszystkimi pracownikami, w każdej możliwej sytuacji w miejscu pracy i poza
nim. Nadto, pojawiają się takie sytuacje, w których rozmowa i zwrócenie uwagi
przynosi większe korzyści i efekty niż stosowanie sankcji. Poza odpowiedzialnością prawną musi więc istnieć sfera, w której przełożony, dysponując swobodą
działania w stosunku do pracowników może dokonywać określonych ocen z tej
przyczyny, iż jest przełożonym i kieruje danym działem. Sztywne ramy w tym
zakresie przynoszą zwykle więcej szkody niż pożytku37.
4.2. Postawa uprzejmości i życzliwości

Uprzejmość i życzliwość to postawy, które ceni się w życiu społecznym
i szczególnie podkreśla ich znaczenie w służbie publicznej. Zgodnie m.in. z art. 24
ustawy o pracownikach samorządowych, „zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami” jest obowiązkiem ustawowym. Jednak przede
wszystkim są to postawy naturalne człowieka należące do obszaru moralności.
Trudno zresztą wyobrazić sobie jakiś rodzaj „ustawowej uprzejmości”. Ustawodawca nie kreuje naturalnej postawy uprzejmości i życzliwości, lecz przypomina,
że ich rola i znacznie w sferze służby publicznej są szczególnie istotne. Takie
postawy, jak dystans, brak otwartości i życzliwości w stosunku do współpracowników oraz obywateli prowadzi ostatecznie do osłabienia więzi społecznych
i tworzy „negatywny klimat” funkcjonowania urzędu.
36
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Fakt, że ustawodawca przepisami prawa nakłada obowiązek uprzejmości
i życzliwości możemy uzasadniać na wiele sposobów. Przede wszystkim obywatel, chociaż znajduje się w relacji władczej ze strony urzędnika, występuje też
dzisiaj jako „pracodawca”, dlatego są ku temu powody, by spodziewać się obsługi
nacechowanej poszanowaniem jego sprawy, sytuacji, w której się znajduje i osobowej godności. Nadto, tak jak obywatel winien okazywać szacunek organom
władzy publicznej, tak również urzędnik obowiązany jest do okazywania szacunku obywatelom, niezależnie od rodzaju sprawy, pochodzenia społecznego
interesanta, płci, wieku, języka itp. Jak podkreśla S. Fundowicz, centralną wartością w administracji publicznej jest poszanowanie godności petenta oraz poczucie godności urzędnika. Godność człowieka przejawia się przede wszystkim
w tym, że jego miarą jest jedynie inny człowiek, nie zaś funkcja, rola, czy pozycja
w strukturze władzy38. Warto w tym miejscu przypomnieć znane przysłowie:
„Jaką miarą mierzysz, odmierzą i tobie”. I wreszcie wskazać można na ważne walory psychologiczne postaw uprzejmości i życzliwości. Mianowicie, w dynamice
życia każdej grupy społecznej dochodzi do zjawiska napięć i konfliktów. Stąd,
przestrzeganie zasady uprzejmości i życzliwości jako uzewnętrznianie szacunku,
otwartości, dobrej woli i pomocy, stanowi ważny czynnik łagodzenia bądź nawet
likwidowania sytuacji konfliktowych. Przypomnijmy też, że nadanie moralnym
z natury obowiązkom wymiaru normy prawnej, powoduje, iż ich naruszenie
może ostatecznie prowadzić do rozwiązania stosunku pracy39.
Zakończenie

Zwróciliśmy uwagę na funkcje etyki urzędniczej oraz proceduralne i personalne katalogi zasad wartości i postaw szczególnie pożądanych w służbie publicznej. Podejście proceduralne i personalne dopełniają się wzajemnie i stanowić
mogą, w przekonaniu autora, rodzaj ujęcia komplementarnego problematyki
dylematów etycznych w administracji publicznej. Podejście proceduralne jest
charakterystyczne dla europejskiej kultury administracyjnej, podkreślającej
mocniej, zwłaszcza w przeszłości za M. Weberem, formalne, obiektywne i odpersonalizowane kryteria relacji społeczeństwo–państwo. Natomiast podejście
personalne znacznie mocniej akcentowane jest w kulturze anglosaskiej, gdzie
związki państwa i społeczeństwa są o wiele mocniejsze. Niemniej jednak, kiedy
w procesie globalizacji dochodzi do silnej konwergencji wymienionych wyżej
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kultur administracyjnych, możemy mówić o zbliżeniu i dopełnianiu się obu ujęć
etyki w administracji publicznej.
Słowa kluczowe: etyka urzędnicza, kierownik urzędu stanu cywilnego.
Clerical ethics – functions, rules and attitudes
Summary
The issue of clerical ethics is very complex and can be considered on various grounds.
In this paper, after introductory remarks on quite increased interest in public administration
standards, there were presented 3 basic grounds of reflection: 1) functions of clerical ethics,
2) rules and procedural values and 3) pattern of attitudes that formst he behaviour of officials.
Clerical ethics is not, as it could seem, only simple implementation of general ethics to solve
moral dilemmas in public service.
Key words: clerical ethics, Superintendant Registrar.
Beamtenethik – Funktionen, Grundsätze und Haltungen
Zusammenfassung
Problematik der Beamtenethik ist komplex und kann auf verschiedenen Ebenen betrachtet
werden. In vorliegendem Auftrag, nach den Vorbemerkungen zu den Ursachen des ganz verstärkten Interesses an der Problematik von Grundsätzen öffentlicher Verwaltung, werden drei grundlegende Ebene der Überlegungen dargestellt, und zwar: 1) Funktionen der Beamtenethik, 2) ihre
Grundsätze und Verfahrenswerte sowie 3) Vorbild der Haltungen, die das Beamtenverhalten
gestaltet. Beamtenethik ist in keinem Fall, wie es scheinen kann, nur die einfache Anwendung
allgemeiner Ethik zur Lösung des moralischen Dilemmas im öffentlichen Dienst.
Schlüsselwörter: Beamtenethik, leitender Standesbeamte.
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Liberalna Europa – czy także w rejestracji stanu cywilnego?

Wprowadzenie

Ludzie od dawna już nie są związani ze swoimi krajami ojczystymi. Podróżują dookoła świata, zawierają związki małżeńskie za granicą, rodzą dzieci za
granicą, zmieniają swój stan cywilny coraz częściej poza krajem, którego są obywatelami. Napotykają przy tym co pewien czas przeszkody. Różne normy prawne powodują, że czasami bardzo trudno przychodzi im uregulowanie własnego
statusu. Różne przepisy uniemożliwiają im również zalegalizowanie w swojej
ojczyźnie lub w państwie pobytu zmiany stanu cywilnego, które miały miejsce za
granicą w całkowitej zgodzie z tamtejszym prawem. Ale nie tylko nasze obywatelki i obywatele, lecz także my – urzędniczki i urzędnicy stanu cywilnego mamy
problemy w związku z surowymi, nieżyciowymi i nieujednoliconymi przepisami
prawa oraz z różnicami między nimi. Wymienię kilka problemów, z którymi nasi
klienci i my codziennie jesteśmy konfrontowani.
1. Imię i nazwisko

Niektóre kraje nadal mają listę imion, które rodzice mogą nadać swoim
dzieciom. W prawie wszystkich krajach imiona uzależnione są od płci dziecka.
W niektórych krajach dzieci otrzymują nazwisko zgodnie z ustawowymi regulacjami. W niektórych krajach rodzice mają możliwość wyboru dla dziecka nazwiska matki lub ojca. Niektórzy rodzice muszą naprawdę walczyć, aby nadać
swoim dzieciom nazwisko, którego sobie życzą. Przypadki, w których państwa
pozywane są przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nie są niestety rzadkie.
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W styczniu tego roku para małżeńska, której sprawa została we Włoszech we
wszystkich instancjach odrzucona, wygrała w końcu przed sądem w Strasburgu1.
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) skrytykował obowiązujące we
Włoszech prawo o nazwiskach i przyznał rację włoskiej parze. Ustawa, zgodnie
z którą dzieci par małżeńskich muszą otrzymać nazwisko ojca, jest „patriarchalna” i „dyskryminująca” – orzekli sędziowie ze Strasburga. Regulacja ta stanowi
„nierówne traktowanie mężczyzn i kobiet” i nie jest zgodna z zawartą w konstytucji Włoch zasadą równego traktowania. Włochy zostały zobowiązane do
zmiany odpowiedniej ustawy. Włoska para walczyła od 13 lat o to, żeby dzieci
mogły nosić nazwisko panieńskie swojej matki. Pod koniec 2012 roku para ta
odniosła częściowy sukces, gdy miejscowy urząd zezwolił na dodanie do nazwiska noszonego przez córkę (nazwiska jej ojca) dodatkowo nazwiska matki.
Para kontynuowała jednak swój spór prawny o całkowitą swobodę w wyborze
nazwiska. Są jednak także kraje, które sprawę nazwisk traktują bardziej liberalnie.
Jak już podkreślałam, w Słowenii od 1965 roku dzieci mogą nosić nazwisko matki lub ojca, niezależnie od tego, czy urodziły się w małżeństwie, czy
nie. Rodzice mogą jednak nadać dziecku zupełnie inne nazwisko. Ta regulacja,
z którą sobie dobrze w Słowenii radzimy, budzi w innych krajach wątpliwości.
Także urzędniczki i urzędnicy stanu cywilnego w Niemczech mają problemy ze
słoweńskimi regulacjami dotyczącymi zmiany nazwiska.
W Słowenii stosunkowo łatwo jest zmienić imię lub/i nazwisko. Jeśli osoba
staje przed sądem z powodu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu i proces jeszcze się nie zakończył, może zmienić nazwisko. Urząd administracji, który
wyraża zgodę na zmianę, musi tylko powiadomić o zmianie sąd, przed którym
toczy się postępowanie. Jednak osoba skazana za takie przestępstwo nie może
zmienić nazwiska do momentu zakończenia odbywania kary.
Niemieccy urzędnicy od lat mają już do czynienia z osobami posiadającymi zarówno niemieckie jak i słoweńskie obywatelstwo. Taka osoba mieszka
na przykład przez większość czasu w Niemczech, ale przyjeżdża do Słowenii
w celu zmiany nazwiska. Po kolejnej zmianie nazwiska osoba taka może przyjąć
nazwisko w formie niemieckiego tytułu szlacheckiego, np. Freiherr von Müller.
„Freiherr” jest w Niemczech tytułem szlacheckim, którego nie można uzyskać
przez zmianę nazwiska, lecz można go jedynie odziedziczyć. Mimo jednego
z najbardziej liberalnych systemów prawnych słoweńscy obywatele także mają
problemy, gdy chcą nosić w Słowenii nazwisko nabyte za granicą.
W Szwajcarii prawo zezwala obcokrajowcom mającym miejsce zamieszkania w Szwajcarii na zmianę nazwiska zgodnie z prawem szwajcarskim na wniosek
1
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zainteresowanego. Zmiana taka, dokonana za granicą na wniosek zainteresowanego nie jest w Słowenii uznawana. Jeśli obywatel słoweński zmieni więc nazwisko na mocy decyzji administracyjnej, musi taki wniosek w Słowenii powtórzyć.
Jeśli tego nie uczyni, będzie miał w dwóch różnych krajach dwa różne nazwiska.
Problemy mamy także z regulacjami dotyczącymi liczby członów w imionach i nazwiskach. Imię i nazwisko mogą składać się tylko z dwóch wyrazów
lub nierozdzielnych członów. Ale czym w obszarze nazwisk jest „nierozdzielny
człon”? Każdy urząd może to już inaczej rozumieć i interpretować.
W zakresie imion i nazwisk nasza fantazja nie zna granic. Ludzi chcą teraz
nadawać dzieciom imię Facebook. Niektóre państwa bronią się przed tym.
Jakie możliwości mamy w takich przypadkach w Słowenii? Ustawa daje urzędom administracji względnie urzędnikom stanu cywilnego prawo do zwrócenia uwagi na nieodpowiednie imię/nazwisko dziecka. Jeśli urząd właściwy
do rejestracji urodzenia stwierdzi, że imię/nazwisko dziecka nie jest zgodne
z przepisem mówiącym, że imię/nazwisko ma określać tożsamość, chronić
godność osobistą i godność człowieka i nie może szkodzić dziecku, informuje
o tym rodziców. Jeśli ci w terminie 15 dni nie określą nowego imienia/nazwiska, urząd wpisuje wprawdzie imię/nazwisko określone przez rodziców, ale
informuje o tym właściwy urząd opieki społecznej, który przejmuje w tym
postępowaniu swoje kompetencje. Kompetencje te nie są jednak, muszę to
podkreślić, jasno określone.
Spójrzmy, jak brzmią chińskie imiona/nazwiska. W Chinach występują
takie imiona jak Jiao Yu (co znaczy Oświata), Min Zhu (Demokracja), Min Yi
(Opinia Publiczna), She Bao (Bezpieczeństwo Socjalne), He Xie (Harmonia)
i Ze Ren (Odpowiedzialność). W roku 2008 chętnie nadawano także imię Ao
Yun (Olimpiada).
2. Rodzice

Każda osoba, która nie pracuje w USC, powiedziałaby, że nie jest możliwe,
aby dzieci nie miały tych samych rodziców prawnych we wszystkich krajach,
w których przebywają, ale niestety tak jest. Zgodnie z obecną ustawą w Słowenii
ojcem dziecka urodzonego w ciągu 300 dni po rozwodzie jest były mąż matki.
To domniemanie nie obowiązuje tylko wówczas, gdy matka między rozwodem
i urodzeniem dziecka zawrze nowe małżeństwo. Jeśli dziecko posiadające obywatelstwo słoweńskie urodzi się za granicą, musimy oceniać pochodzenie według
prawa słoweńskiego. Ponieważ w wielu krajach zniesiono termin 300 dni, zdarza
się czasami, że w postępowaniach w sprawie rejestracji urodzenia dziecka w słoweńskich rejestrach stanu cywilnego najpierw musi mieć miejsce zaprzeczenie
domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa.
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W grudniu 2013 roku w Danii uchwalono regulacje wprowadzające instytucję
współmacierzyństwa. Dokonano istotnych zmian w prawie rodzinnym. Ponadto
we wszystkich innych przepisach prawa duńskiego, w których wymieniany jest
ojciec, będzie wymieniana także współmatka lub przepisy te będą formułowane
w sposób neutralny wobec płci. Warunkiem współmacierzyństwa jest dokonanie
legalnego sztucznego zapłodnienia w ramach jednopłciowego związku partnerskiego. Współmatka jest więc kobietą, współżyjącą z matką biologiczną dziecka.
Od 1 kwietnia 2014 r. w Holandii jedna z partnerek może uznać dziecko
drugiej partnerki w związku.
W niektórych krajach europejskich dzieci mają już w swoich aktach urodzenia dwie matki lub dwóch ojców. Jest to widoczne także w odpisach. W innych
krajach sytuacja taka nie może zostać zarejestrowana przez urzędy, ponieważ albo
zabraniają tego przepisy, albo rejestry takiego wpisu nie dopuszczają.
Również w Słowenii ustawy i rejestry nie są przygotowane na takie przypadki. Mimo to jeden z sądów okręgowych wydał odważną decyzję i uznał ważność zagranicznej decyzji o adopcji dziecka przez parę homoseksualną za ważną
na terenie Słowenii. Problem z rejestracją dziecka w rejestrach stanu cywilnego
został rozwiązany w ten sposób, że zamiast matki i ojca wpisano rodzica 1. i rodzica 2. Było to możliwe, chociaż nasz rejestr stanu cywilnego prowadzony jest
w formie elektronicznej.
3. Zmiana płci

W niektórych krajach zmiana płci w rejestrach urzędowych nie jest w ogóle
możliwa. Osoby, które poddadzą się operacji zmiany płci, otrzymują, np. w Wielkiej Brytanii, paszport ze wcześniejszymi danymi osobowymi.
W Słowenii o zmianie płci decyduje urząd administracji. Osoba wnioskująca o zmianę płci musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie o swojej płci.
Koledzy niemieccy zajmują się właśnie osobą transseksualną, której płeć
została decyzją administracyjną zmieniona z żeńskiej na męską.
Niemiecka ustawa o osobach transseksualnych (TSG) została uchwalona
w roku 1980 i weszła w życie od 1 stycznia 1981 roku z pełną nazwą „ustawa
o zmianie imion i ustalaniu płci w szczególnych przypadkach”, aby dać osobom
o tożsamości płciowej odbiegającej od płci fizycznej możliwość życia w pasującej do tożsamości roli płciowej. Ustawa przewiduje albo tylko zmianę imienia
(„małe rozwiązanie”) lub pełną korektę płci w akcie urodzenia i odpisach aktu
urodzenia („duże rozwiązanie” – często nazywane terminologicznie nie całkiem
prawidłowo „zmianą stanu cywilnego”2.
2
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Ustawa określa, że imiona osoby podlegają sądowej zmianie, jeśli osoba
ta ze względu na swoją transseksualność odczuwa przynależność do innej, niż
figurująca w akcie urodzenia, płci i od co najmniej trzech lat odczuwa konieczność życia w zgodzie ze swoimi odczuciami. Warunkiem jest przy tym założenie
z dużym prawdopodobieństwem, że jej odczucia przynależności płciowej nie
zmienią się ponownie.
W sprawach zmiany płci ustawa określa, że na wniosek osoby odczuwającej
przynależność do innej, niż figurująca w akcie urodzenia, płci i od co najmniej
trzech lat odczuwającej konieczność życia w zgodzie ze swoimi odczuciami, sąd
orzeka o płci tej osoby, jeśli spełnione są warunki ustawowe.
W przypadku, gdy po uprawomocnieniu się wyroku osoba taka urodziła
dziecko, powstaje pytanie, czy należy ją zarejestrować jako matkę, czy jako ojca
dziecka. Zdaniem niemieckich kolegów osobę tę należy zarejestrować jako matkę
z żeńskim imieniem, które nosił(a) przed zmianą imienia/nazwiska.
Moglibyśmy całymi dniami dyskutować o różnych rozwiązaniach i jestem
przekonana, że na końcu i tak nie mielibyśmy wspólnego zdania. Myślę, że powinniśmy w takim przypadku znaleźć rozwiązanie, które będzie danej osobie
przysparzać najmniej trudności. Optymalnym rozwiązaniem byłaby ewidencja
bez wzmianek dotyczących płci.
Gdyby małżeństwo było dla wszystkich możliwe, tzn. gdyby płeć nie odgrywała przy tym żadnej roli, to jej rejestrowanie nie byłoby już ważne. Moim
zdaniem nie chodzi w takich przypadkach o to, żebyśmy dopasowali rejestry
stanu cywilnego do płci osoby i żebyśmy osobom chcącym zmienić imię i nazwisko z powodu poczucia przynależności do innej płci, umożliwili to bez zbędnej
biurokracji.
Podsumowanie

Stan cywilny jest dziedziną przynoszącą coraz to nowe wyzwania.
My – urzędniczki i urzędnicy stanu cywilnego jesteśmy tego świadomi. Próbujemy znaleźć wśród skomplikowanych paragrafów, niezrozumiałych i niepotrzebnych przeszkód i niepewnych przepisów drogę, która ułatwi życie naszych
klientów. Stale zadaję sobie pytanie, dlaczego kraje właśnie w tym obszarze tak
są przywiązane do swoich ustaw? Dlaczego uchwalają nowe ustawy, które są
jeszcze bardziej skomplikowane od dotychczasowych? Dlaczego nie spoglądamy
za granicę i nie dostrzegamy, ile trudności nasi obywatele tam doświadczają?
I w końcu dlaczego nie podążamy za decyzjami sądu UE? Dlaczego nie możemy stworzyć prostego, jednolitego, liberalnego przyjaznego dla obywateli prawa
o aktach stanu cywilnego?
Tłumaczenie: Jerzy Bielerzewski, PWSZ w Sulechowie
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Słowa kluczowe: urzędnik urzędu stanu cywilnego, rejestracja stanu cywilnego
Liberal Europe – also in marital status registration?
Summary
For a long time people are no longer bound to their motherlands. They travel around the
world, marry abroad, give birth to the children abroad, more often change their marital status
outside the country which nationals they are. In doing so they encounter obstacles from time
to time. Different legal regulations cause, that sometimes it is very difficult to settle their own
status. Different laws make also impossible for them to legalize the change of their marital status
in their motherland or in the sate of their stay, although this change took place in full accordance
with local law. These are not only our citizens but also we – the registrars who face the problems
caused by stringent, unrealistic and not normalized rules of law and differences between them.
Key words: registrar, marital status registration
Das liberale Europa – Auch im Personenstandswesen?
Zusammenfassung
Die Leute sind längst nicht mehr an ihre Heimatstaaten gebunden. Sie reisen rund um die
Welt, sie heiraten im Ausland, sie bekommen Kinder im Ausland, sie ändern ihren Personenstatus
immer öfter außerhalb des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie haben.
Und dabei stoßen sie immer wieder auf Hindernisse. Verschiedene Rechtsnormen
verursachen, dass sie manchmal nur mit grösser Mühe ihren Personenstatus regeln können.
Verschiedene Vorschriften verhindern aber auch, dass sie die Änderung des Personenstatus, die
sie im Ausland völlig rechtmäßig realisiert haben, in ihrem Heimatstaat oder im Staat, in dem
sie leben, legalisieren.
Aber nicht nur unsere Bürgerinnen und Bürger – auch wir, die Standesbeamtinnen und
Standesbeamten, haben wegen rigiden, lebensfremden und nicht harmonisierten Paragrafen
sowie wegen verschiedener Rechtsnormen Probleme. Ich erwähne einige Probleme, mit denen
sich die Kunden und wir täglich konfrontieren müssen.
Schlüsselwörter: Registrar, Familienstand Registrierung
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DOPUSZCZALNOŚĆ ZAPRZECZENIA OJCOSTWA
PO ŚMIERCI DZIECKA
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., P 33/121
Tezy

1. Dążenie do realizacji ustawowej zasady niezmieniania stanu cywilnego
po śmierci człowieka, ze względu na osobisty charakter spraw o prawa stanu
cywilnego, jest niewspółmierne w stosunku do ingerencji w prawo do ochrony
życia rodzinnego (odniesione do matki oraz rzeczywistego i domniemanego ojca
dziecka), w tym również prawo mężczyzny do ochrony rodzicielstwa (w szczególności w aspekcie możliwości jego ustalenia zgodnie z rzeczywistością).
2. Konstytucyjne prawo mężczyzny do ustalenia rodzicielstwa zgodnie
z rzeczywistością oraz dobro rodziny tworzonej przez matkę zmarłego dziecka,
a także dobro rodziny jego domniemanego ojca, to wartości znajdujące oparcie
w art. 47 w związku z art. 18 Konstytucji oraz z art. 8 Europejskiej konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – donioślejsze niż poszanowanie ustawowej wartości w postaci definitywnego ustalenia, wskutek śmierci danej osoby, jej stanu rodzinnego i relacji majątkowych ze spadkobiercami,
wynikające z art. 71 k.r.o.
Sentencja

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat – przewodniczący, Zbigniew Cieślak – sprawozdawca,
Mirosław Granat, Marek Kotlinowski (zdanie odrębne), Teresa Liszcz,
protokolant: Grażyna Szałygo,
* Opracował mgr Paweł Sobotko
1 Sentencja: Dz. U. z 2013 r. poz. 1439. Uzasadnienie: OTK-A z 2013 r. Nr 8, poz. 123.
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po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 26 listopada 2013 r., połączonych pytań prawnych:
1) Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, czy art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.)
w zakresie, w jakim uniemożliwia zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, jest
zgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, czy art. 71 ustawy powołanej w punkcie
1 w zakresie, w jakim uznaje za niedopuszczalne zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka również wówczas, gdy powództwo w tej sprawie wytoczone zostało
jeszcze za życia dziecka lub równocześnie z powództwem o ustalenie ojcostwa
innej osoby, a w konsekwencji także art. 456 § 3 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.)
w zakresie, w jakim nakazuje umorzenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie
ojcostwa w razie śmierci dziecka również wówczas, gdy powództwo w tej sprawie
wytoczone zostało jeszcze za życia dziecka lub równocześnie z powództwem
o ustalenie ojcostwa innej osoby, są zgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3
oraz w związku z art. 18 Konstytucji oraz z art. 8 Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),
orzeka:
1) art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, ze zm.),
2) art. 456 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim odnosi
się do sprawy zaprzeczenia ojcostwa,
– są niezgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku
z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 8 Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8
oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r.
Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962, z 2001 r. Nr 23, poz. 266,
z 2003 r. Nr 42, poz. 364 oraz z 2010 r. Nr 90, poz. 587).
Uzasadnienie
I

1. Postanowieniem z 28 czerwca 2012 r. (sygn. akt II Ca 230/12) Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział II Cywilny Odwoławczy, zwrócił się z pytaniem prawnym, czy art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
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i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.; dalej: k.r.o.) w zakresie, w jakim
uniemożliwia zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, jest zgodny z art. 47
w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji.
1.1. Stan faktyczny związany z wniesionym przez sąd pytaniem prawnym
przedstawiał się następująco.
Pozwem z 29 grudnia 2011 r. powódka wniosła o ustalenie, że pozwany nie
jest ojcem jej małoletnich dzieci (bliźniąt).
W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd Rejonowy
w Jeleniej Górze wyrokiem z 15 lutego 2012 r. uwzględnił powództwo stwierdzając, że pozwany nie jest ojcem wymienionych małoletnich.
Już po ogłoszeniu wyroku powódka oświadczyła przed Sądem Rejonowym,
że jedno z dzieci zmarło. Z treści odpisu zupełnego aktu zgonu dziecka wynikało,
że zmarło ono 10 lutego 2012 r., a zatem jeszcze przed wydaniem orzeczenia.
Od powyższego wyroku, w części dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa w stosunku do zmarłego dziecka, Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze wniósł apelację zarzucając naruszenie art. 71 k.r.o., zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa
nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Na tej podstawie Prokurator Rejonowy
wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i umorzenie postępowania,
albowiem zmarłe dziecko nie pozostawiło po sobie zstępnych.
Rozpoznający apelację Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze powziął wątpliwość
w zakresie zgodności art. 71 k.r.o. z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji.
1.2. Jak stwierdził sąd pytający w uzasadnieniu pytania prawnego, sprzeczne
z treścią konstytucyjnie chronionych wartości jest bezwzględne wyeliminowanie
możliwości ustalenia więzi rodzinnej zgodnie z rzeczywistym pochodzeniem
biologicznym, będące konsekwencją założenia, że stan cywilny jest dobrem osobistym, którego kształtowanie powinno być pozostawione osobom „najbardziej
bezpośrednio i niemajątkowo” zainteresowanym.
Sąd pytający przypomniał, że w wyroku z 16 lipca 2007 r., sygn. SK 61/06
(OTK ZU nr 7/A/2007, poz. 77), Trybunał Konstytucyjny podkreślił wynikające z Konstytucji prawo do ochrony rodzicielstwa ze wskazaniem, że obejmuje
ono m.in. prawo mężczyzny do ustalenia pochodzenia swojego dziecka pozamałżeńskiego. Trybunał stwierdził, że konstytucyjna ochrona rodzicielstwa może
wymagać odpowiednich rozwiązań na wypadek śmierci dziecka, w sytuacji gdy
ustalenie rodzicielstwa nie było możliwe za życia dziecka. Równocześnie wskazano na powinność uszanowania uczuć rodziców i uwzględnienia ich potrzeby
ustalenia rodzicielstwa. Twierdzenia te pozostają aktualne także w niniejszej
sprawie.
W ocenie sądu pytającego, możliwość zaprzeczenia ojcostwa w sytuacji, gdy
dziecko zmarło może mieć istotne znaczenie nie tylko dla rodziców dziecka, ale
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i pozostałych członków jego rodziny. Zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka może odpowiadać wewnętrznej potrzebie określenia tożsamości zmarłego
dziecka oraz umożliwić jego biologicznemu ojcu potwierdzenie faktu ojcostwa,
co ma nieodzowny wpływ na sferę odczuć osobistych i w ścisły sposób wiąże
się ze sferą życia rodzinnego i prywatnego. Ponadto może mieć znaczenie dla
stosunków majątkowych, w szczególności porządku dziedziczenia po zmarłym
dziecku. Tymczasem dyspozycja art. 71 k.r.o., podobnie jak uchylony wyrokiem
o sygn. SK 61/06 art. 76 k.r.o., wprowadza niedopuszczalne ograniczenie prawa jednostki do kształtowania sfery własnego życia prywatnego i rodzinnego
(art. 47 w związku z art. 18 Konstytucji).
Ponadto sąd pytający zauważył, że zastosowanie kwestionowanego przepisu
w rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy sprawie spowoduje powstanie sytuacji,
w której w stosunku do jednego z małoletnich dzieci urodzonych z ciąży bliźniaczej może zostać ustalone ojcostwo zgodnie ze stanem rzeczywistym, zaś
w stosunku do drugiego, które zmarło w toku procesu o zaprzeczenie ojcostwa,
zostanie ustalone pochodzenie od byłego męża matki. Taki stan rzeczy niewątpliwie godzi w konstytucyjną zasadę ochrony życia rodzinnego, a przede wszystkim
w szeroko pojęte dobro nowo założonej rodziny, a nadto dobro każdego z jej
członków z osobna, w tym bliźniaczego rodzeństwa zmarłego dziecka. Stan ten
nie pozostanie bowiem obojętny dla sfery osobistych i emocjonalnych odczuć
każdej z tych osób, a dodatkowo może prowadzić do podważenia ich wewnętrznego poczucia jedności. Tym samym, zdaniem sądu pytającego, zaskarżony przepis bezwzględnie narusza prawo mężczyzny do ustalenia pochodzenia swojego
dziecka pozamałżeńskiego, a ograniczenie to wykracza poza ramy wyznaczone
w art. 31 ust. 3 w związku z art. 18 Konstytucji. Nie służy ochronie żadnego z uzasadnionych interesów oraz żadnej z wartości wymienionych w ustawie
zasadniczej.
1.3. Sąd pytający dodatkowo wyjaśnił, że orzeczenie Trybunału będzie miało bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie zawisłej przed Sądem Okręgowym sprawy. Uznanie niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu spowoduje oddalenie
apelacji Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze, zaś orzeczenie przeciwne
– wydanie orzeczenia, w którym nastąpi uchylenie wyroku Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze w części uwzględniającej powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
pozwanego w stosunku do zmarłego dziecka i umorzenie postępowania.
2. Marszałek Sejmu w piśmie z 23 listopada 2012 r., w imieniu Sejmu zajął
stanowisko wnosząc o stwierdzenie, że art. 71 k.r.o. w zakresie, w jakim uniemożliwia zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, jest niezgodny z art. 47 w związku
z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji.
W uzasadnieniu Sejm przypomniał, że skuteczne zaprzeczenie ojcostwa
i obalenie domniemania z art. 62 § 1 k.r.o. stanowi warunek następczego uznania

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

151

ojcostwa przez mężczyznę, który nie był mężem matki dziecka urodzonego
w czasie małżeństwa. Ojciec biologiczny nie może uznać dziecka urodzonego
w trakcie małżeństwa, dopóki ojcostwo męża nie zostanie zaprzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym. Zaprzeczenie ojcostwa stanowi zatem pierwszy
i konieczny etap w procesie ustalania pochodzenia dziecka przez jego biologicznego ojca niebędącego mężem matki w chwili narodzin dziecka. Jednakże w sytuacji, w której dziecko to zmarło w krótkim czasie po urodzeniu, nie będzie on
mógł doprowadzić do ustalenia swojego ojcostwa na podstawie art. 76 § 2 k.r.o.,
ponieważ uprzednie zaprzeczenie ojcostwa męża matki wyklucza art. 71 k.r.o.,
stanowiąc tym samym przeszkodę dla realizacji konstytucyjnego prawa ojca biologicznego do ustalenia jego rodzicielstwa.
W ocenie Sejmu, należy zgodzić się z twierdzeniem sądu pytającego, że
w świetle ustaleń zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn.
SK 61/06, art. 71 k.r.o. w zakresie, w jakim uniemożliwia zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, stanowi ograniczenie prawa ojca biologicznego do
ochrony rodzicielstwa w stosunku do jego dziecka pozamałżeńskiego, które to
prawo wynika z art. 47 w związku z art. 18 Konstytucji. Ochrona rodzicielstwa
obejmuje m.in. prawo mężczyzny do ustalenia pochodzenia swojego dziecka
pozamałżeńskiego. Konkretyzacja tego prawa należy do ustawodawcy, który
ma w tym zakresie szeroki zakres swobody. Jednak ustawowe ograniczenia tego
konstytucyjnego prawa muszą mieścić się w granicach wyznaczonych przez art.
31 ust. 3 Konstytucji.
Sejm podzielił stanowisko sądu pytającego, że zaprzeczenie ojcostwa po
śmierci dziecka może odpowiadać wewnętrznej potrzebie określenia tożsamości
zmarłego dziecka oraz umożliwić jego biologicznemu ojcu potwierdzenie faktu
ojcostwa, mającego nieodzowny wpływ na sferę uczuć osobistych i wiążącego się
w ścisły sposób ze sferą życia rodzinnego i prywatnego. Ponadto, zaprzeczenie
ojcostwa męża matki oraz następujące potem ustalenie pochodzenia zmarłego
dziecka od jego ojca biologicznego, może mieć znaczenie dla stosunków majątkowych, a w szczególności dla porządku dziedziczenia po zmarłym dziecku.
Jak zaznaczył Trybunał Konstytucyjny w powołanym wyroku z 16 lipca 2007 r.,
ustawodawca powinien szanować uczucia rodziców i uwzględnić ich potrzebę
ustalenia rodzicielstwa dziecka, w sytuacji gdy ustalenie rodzicielstwa nie było
możliwe przed śmiercią dziecka. Art. 71 k.r.o., uniemożliwiając spełnienie wstępnego warunku koniecznego ustalenia rodzicielstwa biologicznego ojca zmarłego
dziecka, tj. zaprzeczenie ojcostwa męża matki i obalenie domniemania z art.
62 § 1 k.r.o., stanowi ograniczenie konstytucyjnego prawa do ochrony i kształtowania życia prywatnego i rodzinnego, przysługującego biologicznemu ojcu,
a w szczególności prawa do ochrony rodzicielstwa zagwarantowanego w art. 47
w związku z art. 18 Konstytucji.
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Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, prawo filiacji ojca
biologicznego nie ma charakteru bezwzględnego. W szczególności ograniczenie
tego prawa może być uzasadnione ze względu na nakaz ochrony dobra dziecka,
które jest wartością konstytucyjną o szczególnym znaczeniu, a zarazem stanowi nadrzędną zasadę polskiego systemu prawa rodzinnego. Sejm przypomniał,
że uzasadnieniem dla art. 71 k.r.o. jest uniknięcie motywacji majątkowej osób
żądających zaprzeczenia ojcostwa zmarłego dziecka, zwłaszcza ze strony męża
matki. Podobna ratio legis – zapobieżenie sytuacji, w której dochodzi do uznania
ojcostwa dziecka po jego śmierci przez osobę kierującą się korzyściami majątkowymi – leżała u podstaw art. 76 k.r.o. w dawnym brzmieniu. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, dążenie do wyeliminowania tego typu sytuacji nie może
jednak uzasadniać wyłączenia w sposób generalny możliwości ustalenia ojcostwa
dziecka po jego śmierci. Jak stwierdził Trybunał w powołanym wyroku o sygn.
SK 61/06, „Ustawodawca może wprowadzić ograniczenia możliwości uznania
dziecka po śmierci w sytuacji, gdy dziecko urodziło się żywe, jeżeli ograniczenia
takie są niezbędne dla zapewnienia ochrony innych wartości konstytucyjnych.
Ustawa może ustanowić m.in. określony termin uznania dziecka. Ustawodawca
może wprowadzić ponadto odpowiednie rozwiązania wykluczające powstanie
sytuacji, w której osoba uznająca dziecko po jego śmierci kieruje się korzyściami materialnymi. Stwierdzenie niekonstytucyjności zakwestionowanej regulacji nie oznacza, że ustawodawca nie może ustanowić szczególnych rozwiązań
dotyczących uznania dziecka po jego śmierci, niezbędnych dla zapewnienia
ochrony innych wartości konstytucyjnych”. Zdaniem Sejmu, powyższe ustalenia Trybunału należy odnieść mutatis mutandis do zakwestionowanej regulacji
art. 71 k.r.o. Niebezpieczeństwo, że matka dziecka lub jej mąż będą dochodzić
zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, kierując się względami majątkowymi, nie może stanowić wystarczającego uzasadnienia dla generalnego wyłączenia
możliwości zaprzeczenia ojcostwa zmarłego dziecka, ponieważ takie wyłączenie
uniemożliwia ojcu biologicznemu realizację jego chronionych konstytucyjnie
praw rodzicielskich.
W ocenie Sejmu, w odniesieniu do art. 71 k.r.o. pozostaje też relewantne
stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku o sygn. SK 61/06,
iż w razie śmierci dziecka nie ma zastosowania podstawowa przesłanka uzasadniająca ustanawianie ograniczeń w zakresie ustalania stanu cywilnego zgodnie
z rzeczywistymi więziami biologicznymi, a mianowicie konieczność ochrony dobra dziecka. Zaprzeczenie ojcostwa po jego śmierci nie narusza ukształtowanych
więzi rodzinnych. Również w powoływanym przez Trybunał Konstytucyjny
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyjmuje się, że,,Sytuacja, w której domniemanie prawne przeważa nad rzeczywistością biologiczną
lub prawną, bez względu na ustalone fakty i życzenia osób zainteresowanych
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i bez żadnych korzyści dla kogokolwiek, jest niezgodna, nawet przy uwzględnieniu marginesu oceny pozostawionego państwom, z obowiązkiem zapewnienia
skutecznej ochrony dla życia prywatnego i rodzinnego”. Ponadto należy zaznaczyć, że zakwestionowany art. 71 k.r.o. uniemożliwia ustalenie rzeczywistej więzi
rodzinnej i biologicznej także w przypadku, gdy istnieje zgodny interes prawny
stron postępowania (tj. matki, jej byłego męża oraz rodzeństwa zmarłego dziecka) i ojca biologicznego.
Zdaniem Sejmu, uzasadnieniem ograniczenia konstytucyjnego prawa do
ochrony rodzicielstwa, wynikającego z art. 71 k.r.o., nie może być dążenie ustawodawcy do realizacji zasady niezmieniania stanu cywilnego po śmierci człowieka. Zasada ta nie ma charakteru absolutnego, a odstępstwa od niej należy
uznać za dopuszczalne, jeżeli służą ochronie konstytucyjnych praw i wartości.
Odstępstwem od tej zasady jest art. 76 § 2 k.r.o., w brzmieniu nadanym przez
ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431), dopuszczający
uznanie ojcostwa po śmierci dziecka. Z dopuszczeniem pośmiertnego zaprzeczenia ojcostwa męża matki wiąże się wprawdzie ryzyko braku ustalenia stanu
cywilnego zmarłego dziecka w przypadku, gdy po zaprzeczeniu nie dojdzie do
uznania ojcostwa przez jego ojca biologicznego. Ustawodawca może jednak odpowiednio ukształtować przesłanki i zasady pośmiertnego zaprzeczenia ojcostwa
tak, aby zminimalizować to ryzyko.
3. W piśmie z 28 marca 2013 r. stanowisko w sprawie zajął Prokurator
Generalny, stwierdzając, że art. 71 k.r.o. w zakresie, w jakim zamyka drogę do
ustalenia rodzicielstwa zmarłego dziecka urodzonego w okresach objętych art. 62
§ 1 k.r.o. zgodnie z rzeczywistością biologiczną, jest niezgodny z art. 47 w związku
z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji.
W uzasadnieniu Prokurator Generalny przyznał, że przedstawione przez
sąd pytający argumenty są przekonywające i zasługują na akceptację. Zasadnicze
znaczenie dla oceny zgodności art. 71 k.r.o. z powołanymi wzorcami kontroli ma
wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 61/06. W świetle orzecznictwa
Trybunału, prawo rodziców do ustalenia rodzicielstwa to prawo do tego, aby ich
rodzicielstwo zostało ukształtowane zgodnie z rzeczywistością biologiczną, także
po śmierci dziecka. W tym orzecznictwie podnosi się również, że w razie śmierci
dziecka nie ma zastosowania podstawowa przesłanka uzasadniająca ustanawianie
ograniczeń w zakresie ustalania stanu cywilnego zgodnie z rzeczywistymi więziami biologicznymi, a mianowicie konieczność ochrony dobra dziecka. Z tego
powodu, zdaniem Prokuratora Generalnego, można przyjąć, że zaprzeczenie
ojcostwa po śmierci dziecka, podobnie jak uznanie dziecka po jego śmierci,
nie narusza ukształtowanych więzi rodzinnych. Wobec tego utrzymywanie fikcji prawnej, że mąż matki jest ojcem zmarłego dziecka urodzonego w okresach
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objętych art. 62 § 1 k.r.o., nie służy już interesom dziecka, które zmarło, a pamięć
o nim nie wymaga tego rodzaju ochrony.
W ocenie Prokuratora Generalnego, ustanowiony w art. 71 k.r.o. zakaz obalenia domniemania ojcostwa zmarłego dziecka przeważnie nie służy też interesom
męża matki zmarłego dziecka, także wtedy, gdy z powództwem o zaprzeczenie
ojcostwa, tak jak w sprawie rozpoznawanej przez sąd pytający, występuje matka
dzieci urodzonych z ciąży bliźniaczej. Jeżeli z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa występuje mąż matki, to jest oczywiste, że pragnie on zerwać, a nie utrzymywać więzi pokrewieństwa łączące go ze zmarłym dzieckiem. Jeżeli natomiast
z powództwem występuje matka dziecka, to krótki termin do jego wytoczenia
(6 miesięcy od urodzenia dziecka – art. 69 § 1 k.r.o.) powoduje, że ewentualny
spadek po zmarłym dziecku (zakaz obalenia domniemania ojcostwa może tutaj
chronić, jak się wydaje, tylko interes majątkowy męża matki lub jego krewnych)
zwykle nie ma istotnego znaczenia. Trzeba też pamiętać, że w rażących wypadkach można uniemożliwić dziedziczenie mężowi matki oraz jego krewnym po
zmarłym dziecku.
Jak stwierdził Prokurator Generalny, utrzymywanie po śmierci dziecka domniemania, że mąż matki zmarłego dziecka jest jednocześnie jego ojcem, co do
zasady, nie wydaje się również konieczne dla ochrony interesów matki dziecka.
Wprost przeciwnie, możliwość zaprzeczenia ojcostwa zmarłego dziecka leży
w interesie jego matki (vide – sprawa rozpoznawana przez sąd pytający), dla
której jest to konieczny etap uznania zmarłego dziecka przez ojca biologicznego,
jeżeli pragnie ona ten cel osiągnąć.
Biorąc powyższe pod uwagę Prokurator Generalny przyjął, że rozwiązanie
przewidziane w zaskarżonym art. 71 k.r.o., niedopuszczające do zaprzeczenia
ojcostwa po śmierci dziecka, przeważnie nie służy ochronie żadnych uzasadnionych interesów. Skuteczne zaprzeczenie ojcostwa męża matki w stosunku
do zmarłego dziecka leży natomiast w interesie jego biologicznego ojca (osoby
trzeciej w procesie o zaprzeczenie ojcostwa), który chce uznać swoje dziecko
po jego śmierci. W związku jednak z art. 71 k.r.o. ojciec biologiczny nie może
realizować tego prawa, gdyż uznanie nie jest możliwe bez obalenia domniemania
ojcostwa męża matki.
Prokurator Generalny przypomniał, że obowiązujące brzmienie art. 76
k.r.o. zostało ustalone w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn.
SK 61/06. Konsekwencją zmiany art. 76 k.r.o., w zestawieniu z obowiązującym
brzemieniem art. 71 k.r.o., jest to, że w przypadku śmierci dziecka urodzonego
w okresach objętych art. 62 § 1 k.r.o. domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż
matki, staje się niewzruszalne, co powoduje, że mężczyzna, który się do ojcostwa poczuwa, pozbawiony jest możliwości uznania ojcostwa zmarłego dziecka
urodzonego w małżeństwie albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub
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unieważnienia. Uznanie, na podstawie art. 76 § 2 k.r.o., ojcostwa dziecka zmarłego
jest zatem możliwe jedynie w odniesieniu do dzieci pozamałżeńskich, do których
nie ma zastosowania domniemanie z art. 62 § 1 k.r.o. Wszystko to powoduje, że
zaskarżony przepis w istocie uniemożliwia biologicznemu ojcu dochodzenie jego
prawa do ustalenia ojcostwa zmarłego dziecka urodzonego w okresach objętych
art. 62 § 1 k.r.o., i to niezależnie od tego, czy dziecko urodziło się żywe i zmarło
przed osiągnięciem pełnoletniości, czy też urodziło się martwe.
Uwzględniając powyższe Prokurator Generalny stwierdził, że skoro prawo
rodziców do ustalenia rodzicielstwa zgodnie z rzeczywistością biologiczną obejmuje również dziecko, które urodziło się martwe lub zmarło po urodzeniu, to
zaskarżony art. 71 k.r.o. ogranicza realizację tego prawa w sposób nieproporcjonalny, ponieważ uniemożliwiając obalenie domniemania z art. 62 § 1 k.r.o., nie
dopuszcza do uznania zmarłego dziecka przez jego biologicznego ojca. Innymi
słowy, domniemanie prawne przeważa w tym przypadku nad rzeczywistością
biologiczną, bez względu na ustalone fakty i wolę osób zainteresowanych (z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić także matka dziecka – art. 69
k.r.o.; do uznania dziecka konieczne jest potwierdzenie przez matkę, że uznający
mężczyzna jest ojcem dziecka – art. 73 § 1 k.r.o.) i bez konieczności ochrony
interesów dziecka, a w pewnych sytuacjach – nawet wbrew dobru rodziny.
4. Postanowieniem z 31 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI RC 1267/11) Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, zwrócił się z pytaniem prawnym, czy art. 71 k.r.o. w zakresie, w jakim uznaje za niedopuszczalne
zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka również wówczas, gdy powództwo
w tej sprawie wytoczone zostało jeszcze za życia dziecka lub równocześnie z powództwem o ustalenie ojcostwa innej osoby, a w konsekwencji także art. 456 § 3
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.) w zakresie, w jakim nakazuje umorzenie
postępowania w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa w razie śmierci dziecka również wówczas, gdy powództwo w tej sprawie wytoczone zostało jeszcze za życia
dziecka lub równocześnie z powództwem o ustalenie ojcostwa innej osoby, są
zgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji
oraz z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.; dalej: Konwencja).
4.1. Stan faktyczny związany z wniesionym przez sąd pytaniem prawnym
przedstawiał się następująco.
Pozwem z 9 grudnia 2011 r. powódka wniosła o ustalenie, że pozwany nie
jest ojcem jej małoletniej córki oraz ustalenie, że ojcem małoletniej jest inny
mężczyzna.
Z poczynionych przez sąd pytający ustaleń wynika, że powódka po ustaniu
jakichkolwiek więzi z mężem, od którego wyprowadziła się w listopadzie 2009
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r., związała się z innym mężczyzną, z którym zamieszkała w pierwszej połowie
maja 2010 r. 4 grudnia 2009 r. pozwany złożył pozew o rozwód, a sprawa toczyła
się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. 2 lata później tj. 4 grudnia 2011 r.
powódka urodziła córkę (w sporządzonej z tegoż zdarzenia dokumentacji medycznej podany jako ojciec dziecka został konkubent), która zmarła 26 stycznia
2012 r. Małoletnia, z mocy domniemania ustanowionego w art. 62 § 1 k.r.o.,
wobec nierozstrzygnięcia prawomocnie do chwili jej śmierci toczącej się między
stronami sprawy, została uznana za córkę pozwanego.
4.2. Jak przypomniał sąd pytający w uzasadnieniu pytania prawnego, do
wartości chronionych w Konstytucji należy w szczególności rodzicielstwo. Jego
ochrona obejmuje m.in. prawo mężczyzny do ustalenia pochodzenia swojego
dziecka pozamałżeńskiego. Przy tym powinno się szanować uczucia rodziców
i uwzględniać ich potrzebę ustalenia rodzicielstwa dziecka w sytuacji, gdy nie
było to możliwe przed śmiercią dziecka. Prawo rodziców do ustalenia rodzicielstwa obejmuje również dziecko, które zmarło przed urodzeniem lub po urodzeniu, mimo że ustalenie to nie może doprowadzić do ukształtowania się więzi
rodzinnej z dzieckiem. Jednocześnie podkreślenia wymaga to, że w razie śmierci
dziecka nie ma zastosowania podstawowa przesłanka uzasadniająca ustanawianie
ograniczeń w zakresie ustalania stanu cywilnego zgodnie z rzeczywistymi więziami biologicznymi, a mianowicie konieczność ochrony dobra dziecka.
Zdaniem sądu pytającego, ustawodawca, wyłączając dopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, założył, że wszczęcie lub kontynuowanie wcześniej wszczętego postępowania po śmierci dziecka byłoby związane
wyłącznie z ewentualnymi interesami natury majątkowej, co przeczyłoby niemajątkowej istocie spraw o prawa stanu cywilnego. Okoliczności faktyczne sprawy,
na kanwie której sąd zadał pytanie prawne, wskazują, że powyższe założenie
nie jest trafne. Nie można bowiem mówić w niniejszej sprawie o jakimkolwiek
interesie majątkowym biologicznego ojca zmarłego jednomiesięcznego dziecka,
ponieważ dziecko to nie posiada żadnego majątku. Stąd też doszło w oczywisty
sposób do wkroczenia przez ustawodawcę w materię objętą art. 47 Konstytucji,
przez ograniczenie ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego. Jednocześnie nie zachodzi żadna z materialnych przesłanek, która mogłaby uzasadniać
ograniczenie praw jednostki. Ustanowiony zakaz narusza zasadę proporcjonalności, nie służy nikomu, godzi zaś w sferę osobistych i emocjonalnych odczuć
rodziców.
4.3. W kontekście zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji, sąd pytający przypomniał, że w licznych orzeczeniach Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC) przyjmuje regułę, zgodnie z którą dopuszczenie, aby domniemanie
prawne przeważało nad rzeczywistością biologiczną lub społeczną – niezależnie
od ustalonych faktów i woli osób zainteresowanych, w sytuacji, gdy nie jest to

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

157

dla nikogo korzystne – świadczy o naruszeniu obowiązku państwa zapewnienia
skutecznego poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy sąd pytający stwierdził, że ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę polskiego wykraczają poza dopuszczalny zakres ingerencji w prawo do ochrony rodziny i rodzicielstwa, naruszając
konwencyjne prawo do dochodzenia ustalenia rzeczywistego pochodzenia
dziecka. Odmawiając w art. 71 k.r.o. dopuszczalności zaprzeczenia ojcostwa po
śmierci dziecka, ustawodawca nie pozwala obalić domniemania z art. 62 § 1
k.r.o., tj. domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, a co za tym idzie
nie pozwala także ustalić ojcostwa. Bowiem domniemanie, że dziecko pochodzi
od męża matki może być obalone jedynie w drodze powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa i dopiero w razie uwzględnienia takiego powództwa prawomocnym
wyrokiem staje się możliwe sądowe ustalenie ojcostwa. Na mocy art. 71 k.r.o.
domniemanie przewidziane w art. 62 k.r.o. przeważa nad biologiczną i społeczną
rzeczywistością.
5. Zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 21 maja 2013 r.
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i pytanie prawne Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zostały połączone w celu ich łącznego rozpoznania, ze
względu na tożsamość przedmiotową.
6. W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dodatkowe stanowisko w sprawie zajął Prokurator Generalny, który w piśmie
z 10 czerwca 2013 r. wniósł o stwierdzenie, że:
1) art. 71 k.r.o. w zakresie, w jakim zamyka drogę do ustalenia rodzicielstwa
zmarłego dziecka, urodzonego w okresach objętych art. 62 § 1 k.r.o., zgodnie
z rzeczywistością biologiczną, jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3
oraz w związku z art. 18 Konstytucji,
2) postępowanie w pozostałym zakresie podlega umorzeniu, ze względu
na zbędność wydania wyroku.
W uzasadnieniu Prokurator Generalny stwierdził, że najistotniejszą kwestią
mającą wpływ na petitum niniejszego stanowiska jest określony w obu pytaniach
prawnych zakres zaskarżenia art. 71 k.r.o. O ile Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
kwestionuje zgodność z Konstytucją tego przepisu w pełnym jego zakresie, o tyle
w ocenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przepis ten jest niekonstytucyjny jedynie w tym fragmencie, w którym „uznaje za niedopuszczalne zaprzeczenie
ojcostwa po śmierci dziecka również wówczas, gdy powództwo w tej sprawie
wytoczone zostało jeszcze za życia dziecka lub równocześnie z powództwem
o ustalenie ojcostwa innej osoby”. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy za niezgodny
z Konstytucją uznaje w konsekwencji również art. 456 § 3 k.p.c. w zakresie, w jakim nakazuje umorzenie postępowania w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa w razie śmierci dziecka również wówczas, gdy powództwo w tej sprawie wytoczone
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zostało jeszcze za życia dziecka lub równocześnie z powództwem o ustalenie
ojcostwa innej osoby.
Odnosząc się do określonych w obu pytaniach prawnych zakresów zaskarżenia art. 71 k.r.o. Prokurator Generalny wywiódł, że zakres zaskarżenia tego
przepisu wskazany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy mieści się w treści art.
71 k.r.o. kwestionowanej przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Skoro zatem
w piśmie z 28 marca 2013 r. Prokurator Generalny przedstawił stanowisko,
że zaskarżony przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze art. 71 k.r.o. w zakresie,
w jakim zamyka drogę do ustalenia rodzicielstwa zmarłego dziecka, urodzonego
w okresach objętych art. 62 § 1 k.r.o., zgodnie z rzeczywistością biologiczną,
jest niezgody z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18
Konstytucji, to pozostaje ono aktualne we wszystkich sprawach o zaprzeczenie ojcostwa zmarłego dziecka – także tych, w których powództwo wytoczone
zostało jeszcze za życia dziecka lub równocześnie z powództwem o ustalenie
ojcostwa innej osoby.
Z kolei art. 456 § 3 k.p.c., wskazany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
jako dodatkowy przedmiot zaskarżenia, nie jest normą samodzielną, realizuje
jedynie na gruncie postępowania cywilnego dyrektywę zawartą w art. 71 k.r.o.
Art. 456 § 3 k.p.c. ma w niniejszej sprawie znaczenie drugorzędne (wobec art.
71 k.r.o.) i ewentualne uchylenie bądź zmiana zawartości normatywnej art. 71
k.r.o. w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie miała wpływ na treść
normatywną powołanego przepisu proceduralnego.
W związku z powyższym argumentacja zawarta w stanowisku Prokuratora
Generalnego z 28 marca 2013 r. pozostaje aktualna (obejmuje również ocenę
konstytucyjności art. 71 k.r.o. w zakresie, w jakim przepis ten został zaskarżony
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy).
7. W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dodatkowe stanowisko w imieniu Sejmu zajął Marszałek Sejmu w piśmie z 21 listopada
2013 r., wnosząc o stwierdzenie, że art. 71 k.r.o. oraz art. 456 § 3 k.p.c. w zakresie,
w jakim uniemożliwiają zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, są niezgodne
z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji oraz
z art. 8 Konwencji. W uzasadnieniu Sejm wskazał, że jego analizy i ustalenia
dokonane na gruncie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze są
aktualne także w odniesieniu do pytania prawnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z uwzględnieniem dodatkowo pewnych różnic między tymi pytaniami.
W ocenie Sejmu, zakres zaskarżenia art. 71 k.r.o. określony przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy mieści się w zakresie zaskarżenia Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze. Stanowisko Sejmu zaprezentowane w piśmie z 23 listopada 2012 r. pozostaje zatem aktualne we wszystkich sprawach o zaprzeczenie ojcostwa zmarłego
dziecka. Argumentacja tam zawarta odnosi się także do przypadków, w których
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powództwo zostało wytoczone jeszcze za życia dziecka lub równocześnie z powództwem o ustalenie ojcostwa innej osoby.
Sejm zauważył ponadto, że dodatkowy przedmiot kontroli – art. 456 § 3
k.p.c. – przesądza o niedopuszczalności zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka
w płaszczyźnie proceduralnej, co powoduje naruszenie przez ten przepis powołanych w pytaniu prawnym wzorców konstytucyjnych. Dlatego też uzasadnione
jest rozszerzenie petitum stanowiska Sejmu o art. 456 § 3 k.p.c. we wskazanym
zakresie.
Sejm przypomniał dodatkowo, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wskazał jako
wzorzec kontroli kwestionowanych przepisów także art. 8 Konwencji. Biorąc
pod uwagę treść normatywną tego przepisu i orzecznictwo ETPC na jego tle
Sejm uznał niezgodność zaskarżonych przepisów również z art. 8 Konwencji.
II

Na rozprawę 26 listopada 2013 r. nie stawili się prawidłowo powiadomieni
przedstawiciele sądów występujących z pytaniami prawnymi. Pozostali uczestnicy postępowania podtrzymali zajęte w pismach stanowiska.
III

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
1. Zgodnie z art. 193 Konstytucji, „Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego
z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli
od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się
przed sądem”. Reguła ta została powtórzona w art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997
r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK). Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie rozważał warunki, jakie musi
spełniać pytanie prawne. Między innymi w postanowieniu z 29 marca 2000 r.,
sygn. P 13/99 (OTK ZU nr 2/2000, poz. 68) wskazał, że „[d]opuszczalność
przedstawienia pytania prawnego została [...] uwarunkowana trzema przesłankami: podmiotową, przedmiotową i funkcjonalną”. Ich spełnienie w niniejszej
sprawie nie budzi wątpliwości Trybunału. Uprawnione do rozstrzygania w sprawach leżących u podstaw pytań prawnych są bowiem Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze i Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, zaskarżone zostały akty o charakterze normatywnym, a orzeczenie o ich niekonstytucyjności wpłynie na treść orzeczeń
sądów pytających.
2. Znaczenie powołanego przez sądy pytające wzorca kontroli konstytucyjności (art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji)
w kontekście unormowań dotyczących filiacji (łac. filiatio – wywodzenie syna od
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ojca), a zatem stosunków pokrewieństwa dwóch osób, z których jedna pochodzi
od drugiej (tzw. pokrewieństwo wstępne lub zstępne), zostało dostatecznie wyjaśnione w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r., sygn. SK 61/06
(OTK ZU nr 7/A/2007, poz. 77). W jego uzasadnieniu Trybunał przypomniał,
że art. 47 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim
życiu osobistym. Przepis ten pozostaje w ścisłym związku w szczególności z art.
18 Konstytucji i powinien być odczytywany w jego kontekście. W myśl art. 18
Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną prawną. Artykuł ten jest podstawą
formułowania przez Trybunał konstytucyjnego prawa do prawnej ochrony życia
rodzinnego obejmującego w szczególności odpowiednią ochronę małżeństwa,
rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa jako wartości o szczególnym znaczeniu
dla społeczeństwa. Dodatkowo, w ocenie Trybunału, z Konstytucji można wyprowadzić prawo do ochrony rodzicielstwa, które przysługuje nie tylko rodzicom
pozostającym w małżeństwie, ale także rodzicom dzieci pozamałżeńskich. Pierwszym warunkiem zapewnienia prawnej ochrony rodzicielstwa jest ustalenie faktu
rodzicielstwa. Prawna ochrona rodzicielstwa zakłada zatem w pierwszej kolejności prawo rodziców do ustalenia więzów pokrewieństwa z dzieckiem, zgodnie
ze stanem rzeczywistym. Prawo to częściowo pokrywa się z prawem dziecka
do ustalenia jego pochodzenia biologicznego. Należy jednak przypomnieć, że
„kwestia filiacji jest niezależna od zagadnienia władzy rodzicielskiej i praw rodziców (ustalenie pochodzenia dziecka nie musi prowadzić automatycznie do
powstania po stronie rodziców praw do sprawowania pieczy nad dzieckiem czy
ogólnie praw związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, np. tak jest
w przypadku ustalenia ojcostwa czy ustalenia pochodzenia dziecka, które zostało
przysposobione)” (wyrok TK z 28 kwietnia 2003 r., sygn. K 18/02, OTK ZU
nr 4/A/2003, poz. 32). Prawo do ustalenia rodzicielstwa wpisuje się bowiem
w szerszy kontekst prawa do ochrony życia rodzinnego i zakłada ochronę całej
rodziny oraz dobra wszystkich jej członków.
Jak zauważył dodatkowo Trybunał w wyroku o sygn. SK 61/06, ochrona
rodzicielstwa obejmuje m.in. prawo mężczyzny do ustalenia pochodzenia swojego dziecka pozamałżeńskiego, przy czym konkretyzacja tego prawa należy do
ustawodawcy, który ma w tym zakresie szeroki zakres swobody. Konstytucja
dopuszcza ustanawianie ograniczeń tego prawa, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony innych wartości konstytucyjnych, przy czym ustanowione
ograniczenia muszą mieścić się w granicach wyznaczonych przez art. 31 ust. 3
Konstytucji. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności
i praw mogą zatem być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
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publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo
wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą ponadto naruszać istoty
wolności i praw. Ustawodawca, konkretyzując prawo ojca do ustalenia ojcostwa,
musi mieć na uwadze nie tylko jego dobro, ale przede wszystkim dobro dziecka
oraz dobro rodziny i małżeństwa. W niektórych sytuacjach może dojść do kolizji tych dóbr. Do ustawodawcy należy zatem staranne wyważenie wszystkich
wymienionych dóbr. Dobro dziecka może uzasadniać ograniczenie możliwości
ustalenia rodzicielstwa biologicznego. De lege lata prawo rodziców do ustalenia
ich rodzicielstwa jest realizowane m.in. przez instytucje uznania dziecka oraz
ustalenia ojcostwa na drodze sądowej.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, prawo do ochrony rodzicielstwa
(w tym prawo rodziców do ustalenia ich rodzicielstwa zgodnie ze stanem rzeczywistym) obejmuje także aspekt negatywny, tj. możliwość zakwestionowania
istnienia więzów pokrewieństwa między osobami. W kontekście powyższego
prawa element ten ma znaczenie nie tylko samoistne, lecz często również związane z tym, że uprzednie zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa warunkuje
ustalenie macierzyństwa innej kobiety niż wpisana jako matka w akcie urodzenia
lub ustalenie ojcostwa innego mężczyzny niż mąż matki dziecka urodzonego
w czasie trwania małżeństwa (albo przed upływem trzystu dni od jego ustania
lub unieważnienia – por. T. Smyczyński, [w:] System prawa prywatnego. Prawo
rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. 12, Warszawa 2011, s. 11 i 126–127
oraz wyrok SN z 24 maja 1966 r., sygn. akt III CR 91/66, OSNC nr 4/1967,
poz. 68).
Jednocześnie w niniejszej sprawie Trybunał podtrzymuje pogląd wyrażony
w wyroku o sygn. SK 61/06, że dokonując wykładni przepisów konstytucyjnych należy uwzględniać również art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.
U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.; dalej: Konwencja), powołany jako wzorzec kontroli w pytaniu prawnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Przepis ten
gwarantuje m.in. prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. Obejmuje
ono w szczególności prawo do tożsamości i osobistego rozwoju oraz prawo do
nawiązywania i rozwijania więzi z innymi ludźmi oraz światem zewnętrznym
(zob. np. wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej też: ETPC)
z: 6 lutego 2001 r. w sprawie Bensaid przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 47,
nr 44599/98; 25 września 2001 r. w sprawie P. G. i J. H. przeciwko Wielkiej
Brytanii, pkt 56, nr 44787/98; 28 stycznia 2003 r. w sprawie Peck przeciwko
Wielkiej Brytanii, pkt 57, nr 44647/98). Ochrona życia prywatnego zakłada
m.in. prawo do ustalenia szczegółów swojej tożsamości jako istoty ludzkiej oraz
uzyskania odpowiednich informacji w tym zakresie (zob. wyrok ETPC z 7 lutego 2002 r. w sprawie Mikulić przeciwko Chorwacji, pkt 54, nr 53176/99).

162

Paweł Sobotko

Ponadto według orzecznictwa ETPC sytuacja, w której domniemanie prawne
przeważa nad rzeczywistością biologiczną lub prawną, bez względu na ustalone
fakty i życzenia osób zainteresowanych i bez żadnych korzyści dla kogokolwiek,
jest niezgodna, nawet przy uwzględnieniu marginesu oceny pozostawionego państwom, z obowiązkiem zapewnienia skutecznej ochrony dla życia prywatnego
i rodzinnego (zob. wyrok ETPC z 2 czerwca 2005 r. w sprawie Znamenskaya
przeciwko Rosji, nr 77785/01).
3. Zagadnienia filiacji były rozważane przez Trybunał Konstytucyjny w kilku orzeczeniach. Tytułem ich podsumowania Trybunał w wyroku o sygn. SK
61/06 wskazał trzy zasady wynikające z analizowanych regulacji. Po pierwsze,
wartością konstytucyjną o szczególnym znaczeniu jest dobro dziecka („Nakaz
ochrony dobra dziecka stanowi podstawową, nadrzędną zasadę polskiego systemu prawa rodzinnego, której podporządkowane są wszelkie regulacje w sferze stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, w tym też mechanizmy prawne
dotyczące zagadnień filiacyjnych” – wyrok TK o sygn. K 18/02). Po drugie,
z norm konstytucyjnych wynika prawo do prawidłowo ustalonej filiacji. Relacje
rodzinne powinny być kształtowane – co do zasady – zgodnie z istniejącymi
więziami biologicznymi („jednym z elementów konstytuujących pojęcie dobra
dziecka jest prawidłowe ukształtowanie więzi filiacyjnych. Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem najpełniejsza realizacja zasady dobra dziecka dokonywać się może poprzez zapewnienie możliwości jego wychowania w rodzinie,
przede wszystkim w rodzinie naturalnej, a więc poprzez pieczę rodzicielską
sprawowaną przez osoby związane z dzieckiem więzią biologiczną. Analiza mechanizmów filiacyjnych, na których tradycyjnie opierają się stosunki rodzinne,
wyraża w sposób dość oczywisty tendencję do tego, aby relacje prawne na linii
rodzice i dziecko odpowiadały rzeczywistości biologicznej” – wyrok TK o sygn.
K 18/02). Po trzecie, ustalenie więzi biologicznych i ukształtowanie stosunków
rodzinnych zgodnie z tymi więziami nie jest wartością bezwzględną i dopuszcza
ograniczenia podyktowane koniecznością ochrony dobra dziecka i dobra rodziny
(„w polskim prawie rodzinnym nie respektuje się bezwzględnie prawa filiacji
ojca biologicznego. Mimo że zakłada się zgodność stanu prawnego i tzw. prawdy
biologicznej, nie istnieje bezwzględny obowiązek respektowania zarówno przez
ustawodawcę, jak i organy stosujące prawo, więzi biologicznej między prawnym
ojcem a dzieckiem przejawiający się np. koniecznością każdorazowo ingerencji
w istniejące stosunki rodzinne w razie twierdzenia, iż kto inny jest ojcem biologicznym. [...] Eliminowanie z systemu prawnego możliwości ustalenia więzi
rodzinnej zgodnie z rzeczywistością biologiczną musi jednak zawsze znajdować
swoje uzasadnienie w innych wartościach konstytucyjnych” – wyrok TK o sygn.
K 18/02). Tym samym Konstytucja dopuszcza ustanawianie ograniczeń prawa
do ochrony rodzicielstwa (w tym do ustalenia rodzicielstwa), jeżeli mieszczą
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się one w granicach wyznaczonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji (zob. sygn. SK
61/06), a w szczególności są one wprowadzane w imię ochrony dobra dziecka
i dobra rodziny.
Konkludując powyższe ustalenia Trybunał Konstytucyjny był obowiązany
do rozstrzygnięcia następującego problemu konstytucyjnego: czy wynikające
z zakwestionowanych w niniejszej sprawie przepisów ograniczenia prawa do
ochrony rodzicielstwa (w zakresie ustalenia rzeczywistych więzów pokrewieństwa) mieszczą się w granicach wyznaczonych konstytucyjną zasadą proporcjonalności i znajdują uzasadnienie w konieczności ochrony innych istotnych
wartości konstytucyjnych, w szczególności dobra dziecka i dobra rodziny, lub też
przynajmniej w konieczności ochrony ustawowych wolności i praw określonych
osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji).
4. Wprowadzenie instytucji sądowego zaprzeczenia ojcostwa ma, w świetle art. 62 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012 r. poz. 788, ze zm.; dalej: k.r.o.), służyć obaleniu domniemania
pochodzenia dziecka od męża matki przewidzianego w art. 62 § 1 i 2 k.r.o. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa
albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa
się, że pochodzi ono od męża matki (domniemania tego nie stosuje się jednak,
jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji – § 1).
Jeśli zaś dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża (§ 2). Domniemania te są tzw.
domniemaniami prawnymi, które cechuje w szczególności nakaz ustawodawcy
skierowany do organu stosującego prawo (zwłaszcza sądu) uznania określonego
faktu za udowodniony (por. art. 234 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.) (zob.
K. Pietrzykowki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 674). W świetle wyraźnego zastrzeżenia zawartego
w art. 62 § 3 k.r.o. domniemanie stosunku prawnego ojcostwa jest wzruszalne
w swoisty sposób – nie może to nastąpić w każdym postępowaniu oraz za pomocą wszelkich dopuszczalnych środków dowodowych, ale tylko w postępowaniu
sądowym o zaprzeczenie ojcostwa oraz w sposób, w trybie i terminach wyraźnie
określonych w przepisach ustawy (zob. ibidem, s. 675).
W doktrynie prawa przyjmuje się, że ustalenie ojcostwa męża matki na
podstawie powyższych domniemań ma na celu zapewnienie stabilizacji statusu
prawnego nie tylko dziecka, ale i małżonków (zob. T. Smyczyński, [w:] System
prawa…, s. 105). Skutkiem działania domniemania pochodzenia dziecka od
męża matki jest ustalenie stanu cywilnego dziecka w zakresie stosunku pokrewieństwa z mężem matki (zob. ibidem). Nie przesądza to jednak definitywnie

164

Paweł Sobotko

tego, kto w rzeczywistości jest ojcem biologicznym dziecka (zob. K. Piasecki,
[w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011,
s. 637). Jak już wcześniej zaznaczył Trybunał, doprowadzeniu do zgodności
stanu prawnego z biologicznym w kontekście stosunków rodzicielstwa służy
w szczególności instytucja zaprzeczenia ojcostwa. Konsekwencją skutecznego
jej zastosowania jest zerwanie wszelkich więzów prawnych łączących męża matki i dziecko. Po uprawomocnieniu się wyroku zaprzeczającego ojcostwo, prawny stosunek ojcostwa, łączący dotychczas określone osoby, uchodzi w świetle
prawa za nieistniejący od chwili urodzenia się dziecka (zob. K. Pietrzykowki,
op. cit., s. 678). Ojciec tego dziecka staje się nieznany, przez co dopuszczalne
staje się ustalenie ojcostwa innego mężczyzny czy to przez uznanie ojcostwa,
czy to przez orzeczenie sądu. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku zaprzeczającego ojcostwo wygasają wzajemne obowiązki alimentacyjne między osobami,
w odniesieniu do których stwierdzono brak więzów pokrewieństwa. Powoduje
to również wyłączenie ze skutkiem ex tunc dziedziczenia po sobie osób, które
do chwili tego zaprzeczenia były uważane za strony stosunku rodzicielskiego
(zob. ibidem, s. 678 i 681).
Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że instytucja zaprzeczenia ojcostwa
(realizująca dążenie do ustalenia rodzicielstwa zgodnie z rzeczywistym, biologicznym pochodzeniem) odpowiada generalnemu postulatowi zgodności stanu
cywilnego z tzw. prawdą biologiczną i tym samym respektuje jedno z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do znajomości własnego pochodzenia
(zob. T. Smyczyński, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana
Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy
urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, t. 2, s. 1273). Co więcej, rodzina jako zjawisko naturalne i jako grupa społeczna opiera się przede
wszystkim na pokrewieństwie, którego nie da się stwierdzić bez znajomości
pochodzenia od ojca i matki. Świadomość istnienia rzeczywistej więzi biologicznej jest niewątpliwie czynnikiem znacząco wpływającym na ukształtowanie się pełnej więzi uczuciowej rodziców z dzieckiem i na spełnianie należycie
obowiązków rodzicielskich (zob. ibidem, s. 1265–1266) oraz powinności dzieci
względem rodziców.
5. Zgodnie z zaskarżonym w niniejszej sprawie art. 71 k.r.o., zaprzeczenie
ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Uzupełnieniem tego unormowania jest art. 456 § 3 k.p.c. stanowiący m.in., że w sprawie o zaprzeczenie
ojcostwa postępowanie umarza się w razie śmierci dziecka. Regulacje te mają
realizować zasadę niezmieniania stanu cywilnego po śmierci człowieka (zob.
T. Smyczyński, [w:] System prawa…, s. 105). Występowanie więzi pokrewieństwa określa bowiem stan cywilny (rodzinny) jednostki i stanowi dla dziecka
oraz jego rodziców jedno z najważniejszych dóbr osobistych (zob. ibidem, s. 2).
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W tym kontekście, zdaniem ustawodawcy, kształtowanie tego stanu powinno być
pozostawione osobom najbardziej bezpośrednio i niemajątkowo zainteresowanym (zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 888/VI kadencja).
Osobisty charakter spraw o prawa stanu cywilnego ma przemawiać za wyłączeniem stosowania art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c. przewidującego, w razie śmierci
strony, wstąpienie do procesu w jej miejsce następców prawnych (zob. I. Koper,
[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2010, t. 2, s. 429). Dodatkowo projektodawcy nowelizacji k.r.o.
podnoszą, że kontynuowanie procesu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka po
jego śmierci przez zstępnych tego dziecka mogłoby powodować brak ustalenia
stanu cywilnego zarówno ich, jak i dziecka (zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych
ustaw). Sygnalizuje się również (zob. stanowisko Sejmu w niniejszej sprawie),
że art. 71 k.r.o. przeciwdziała niebezpieczeństwu, iż matka dziecka lub jej mąż
będą dochodzić zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka kierując się wyłącznie
względami majątkowymi.
6. Zestawienie powyższych racji wprowadzenia kwestionowanego w niniejszej sprawie unormowania oraz treści praw chronionych konstytucyjnie (art. 47
w związku z art. 18 Konstytucji) i konwencyjnie (art. 8 Konwencji), a ograniczonych z powołaniem się na wspomniane motywy, doprowadziło Trybunał
Konstytucyjny do wniosku, że art. 71 k.r.o. oraz art. 456 § 3 k.p.c. w zakresie,
w jakim odnosi się do sprawy zaprzeczenia ojcostwa, stanowią nieuzasadnione
konstytucyjnie ograniczenie wskazanych praw. Dążenie do realizacji ustawowej
zasady niezmieniania stanu cywilnego po śmierci człowieka, ze względu na osobisty charakter spraw o prawa stanu cywilnego, jest niewspółmierne w stosunku
do ingerencji w prawo do ochrony życia rodzinnego (odniesione do matki oraz
rzeczywistego i domniemanego ojca dziecka), w tym również prawo mężczyzny
do ochrony rodzicielstwa (w szczególności w aspekcie możliwości jego ustalenia
zgodnie z rzeczywistością). Na tle kwestionowanych w niniejszej sprawie przepisów dochodzi bowiem do konfliktu między dobrem w nich chronionym a interesami matki, męża matki oraz rzeczywistego ojca dziecka. Innymi słowy, w imię
poszanowania ustawowej wartości w postaci definitywnego ustalenia, wskutek
śmierci danej osoby, jej stanu rodzinnego i relacji majątkowych ze spadkobiercami, doszło do naruszenia doniosłych wartości wynikających z art. 47 w związku
z art. 18 Konstytucji oraz z art. 8 Konwencji. Tym samym w opozycji do pożądanego przez ustawodawcę stanu rzeczy (ujawnionego w art. 71 k.r.o.) pozostaje donioślejsze konstytucyjne prawo mężczyzny do ustalenia rodzicielstwa
zgodnie z rzeczywistością oraz dobro rodziny tworzonej przez matkę zmarłego
dziecka oraz dobro rodziny jego domniemanego ojca. Jak stwierdził Trybunał
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Konstytucyjny w wyroku o sygn. SK 61/06, „[p]owinno się szanować uczucia
rodziców i uwzględnić ich potrzebę ustalenia rodzicielstwa dziecka, w sytuacji
gdy ustalenie rodzicielstwa nie było możliwe przed śmiercią dziecka. Prawo rodziców do ustalenia rodzicielstwa obejmuje również dziecko, które zmarło przed
urodzeniem lub po urodzeniu, pomimo że ustalenie to nie może doprowadzić
do ukształtowania się więzi rodzinnej z dzieckiem”.
Trybunał Konstytucyjny zauważył, że konieczność dalszego utrzymywania zasady niezmieniania stanu cywilnego po śmierci może budzić wątpliwości
w kontekście dość istotnego wyłomu w zakresie jej obowiązywania uczynionego
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 61/06. Skutkiem tego orzeczenia była nowelizacja art. 76 k.r.o., który w brzmieniu pierwotnym stanowił:
„Uznanie dziecka nie może nastąpić po jego śmierci, chyba że dziecko pozostawiło zstępnych”. Na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220,
poz. 1431) art. 76 nadano nową treść, w której świetle: „Uznanie ojcostwa nie
może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności” (§ 1); „Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia,
w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność” (§ 2). Innymi słowy, w aktualnie
obowiązującym stanie prawnym, w zakresie zmian stanu cywilnego w związku
z ustaleniem ojcostwa, zasadą jest dopuszczalność modyfikacji mimo śmierci
dziecka. Biorąc z kolei pod uwagę, że zaprzeczenie ojcostwa jest czynnością bezpośrednio poprzedzającą ustalenie ojcostwa, które może nastąpić w szczególności przez uznanie ojcostwa (dopuszczalne również po śmierci dziecka), uznanie
niekonstytucyjności art. 71 k.r.o. oraz art. 456 § 3 k.p.c. w odpowiednim zakresie
umożliwia w istocie realizację ustaleń dokonanych przez Trybunał w wyroku
o sygn. SK 61/06.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wspomniane racje ustawowe przemawiające za niezmienianiem stanu cywilnego po śmierci dziecka nie stanowią
dostatecznego powodu ograniczenia konstytucyjnie i konwencyjnie gwarantowanych praw, zwłaszcza że nie znajdują dodatkowego poparcia w konieczności ochrony dobra zmarłego dziecka (w tym przypadku zaprzeczenie ojcostwa
nie narusza ukształtowanych więzi rodzinnych – zob. SK 61/06). Co więcej,
we wskazanym zakresie aktualny pozostaje pogląd wyrażony przez Trybunał
Konstytucyjny w wyroku o sygn. SK 61/06 w kontekście ustawowego zakazu
uznania dziecka po jego śmierci: „wprowadzone rozwiązanie nie służy ochronie
żadnych uzasadnionych interesów. Brak jest uzasadnienia ustanowionego ograniczenia. W szczególności nie można zgodzić się z poglądem Prokuratora Generalnego, że zakwestionowany przepis zapewnia ochronę porządku publicznego.
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Ustanowione ograniczenie nie spełnia zatem wynikającego z art. 31 ust. 3 Konstytucji wymogu, aby służyło realizacji jednej z wartości wymienionych w tym
przepisie. W tym kontekście rozważanie kwestii, czy ustanowione ograniczenie
jest zgodne z zasadą proporcjonalności, jest bezprzedmiotowe. Z tego względu
należy stwierdzić, że art. 76 k.r.o. nie tylko narusza sferę osobistych i emocjonalnych odczuć rodziców, jak stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przede
wszystkim narusza konstytucyjne prawo do ochrony rodzicielstwa, zagwarantowane w art. 47 w związku z art. 18 Konstytucji”. Innymi słowy, naruszenie przez
kwestionowane przepisy art. 31 ust. 3 Konstytucji polega nie tyle na nadmiernej (nieproporcjonalnej), w świetle tego przepisu ustawy zasadniczej, ingerencji
w prawa określone w art. 47 w związku z art. 18 Konstytucji, co na tym, że
ograniczenie wprowadzone w art. 71 k.r.o. nie jest legitymowane koniecznością
ochrony któregokolwiek z dóbr wymienionych w ustawie zasadniczej (bezpieczeństwa lub porządku publicznego, środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób).
7. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, wskazywane w literaturze niebezpieczeństwo związane z dopuszczeniem zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, polegające na nieustaleniu stanu cywilnego zmarłego, jak i jego zstępnych
(por. T. Smyczyński, [w:] System prawa…, s. 105), nie stanowi realnej przeszkody uznania niekonstytucyjności zakwestionowanych w niniejszej sprawie przepisów. Może być ono bowiem wyeliminowane przez ustawowe uwarunkowanie
skutecznego zaprzeczenia ojcostwa jednoczesnym ustaleniem ojcostwa innego
mężczyzny. Innymi słowy, Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że ustawodawca
powinien rozważyć wprowadzenie odpowiednich mechanizmów gwarantujących, iż zaprzeczenie ojcostwa zmarłego dziecka będzie się łączyło z koniecznością jednoczesnego złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez innego
mężczyznę albo sądowego ustalenia ojcostwa.
Argument za koniecznością wyeliminowania jedynie majątkowej motywacji osób żądających zaprzeczenia ojcostwa zmarłego dziecka również nie jest
wystarczający do poparcia tezy o odpowiednim legitymizowaniu w ten sposób
ograniczeń przyjętych w art. 71 k.r.o. ograniczeń. Tylko potencjalne niebezpieczeństwo, że w niektórych przypadkach będzie to rzeczywistym i wyłącznym
motywem dążenia do zaprzeczenia istnienia więzi rodzinnej ze zmarłym, nie
może uzasadniać tak poważnej ingerencji w prawo do ochrony życia rodzinnego
i rodzicielstwa. Ponadto ustawodawca mógłby dodatkowo rozważyć zmniejszenie tego zagrożenia przez wprowadzenie unormowania warunkującego skuteczne
zaprzeczenie ojcostwa jednoczesnym ustaleniem ojcostwa innego mężczyzny.
8. Trybunał Konstytucyjny zaznacza jednocześnie, że konsekwencją niniejszego wyroku powinno być również rozważenie przez ustawodawcę konieczności
odpowiedniej modyfikacji treści art. 86 zdania pierwszego k.r.o. wyłączającego
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wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci
dziecka.
Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.
Zdanie odrębne
sędziego TK Marka Kotlinowskiego
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt P 33/12

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) zgłaszam zdanie odrębne
do wskazanego wyżej wyroku. Nie zgadzam się z rozstrzygnięciem Trybunału
z następujących powodów.
Prawo każdego człowieka do ustalenia jego pochodzenia od ojca i od matki dotyczy jednego z najdonioślejszych faktów z życia człowieka i zmierza do
poznania jego naturalnego pochodzenia. Ustalenie pochodzenia człowieka od
określonych rodziców ma znaczenie przede wszystkim z uwagi na ustalenie jego
stanu cywilnego. Stan cywilny, tak samo jak zdolność prawna człowieka (art. 8
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze
zm.; dalej: k.c.), zaczyna się z chwilą jego urodzenia. Śmierć natomiast wyznacza kres istnienia osoby fizycznej i powoduje wygaśnięcie jej zdolności prawnej.
Tym samym jej stan cywilny nie może być wzruszony (jedynie dopuszczalny
wyjątek w tym zakresie zawarty jest w art. 76 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2012 r. poz. 788, ze zm.; dalej: k.r.o.
i ma on na względzie dokonanie uznania ojcostwa po śmierci dziecka, ale przed
osiągnięciem przez nie pełnoletności). Wynika to z założenia, że stan cywilny
(rodzinny) jednostki stanowi dla dziecka, jak i jego rodziców, jedno z najważniejszych dóbr osobistych i jako taki powinien być kształtowany przez osoby
najbardziej bezpośrednio i niemajątkowo zainteresowane oraz musi odbywać
się za życia człowieka.
Na takim założeniu opiera się ratio legis zakazu zaprzeczania ojcostwa po
śmierci dziecka zawartego w uznanym za niekonstytucyjny art. 71 k.r.o. Niedopuszczalność powództwa o zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka dotyczy
konsekwentnie wszystkich podmiotów: matki, ojca, a także prokuratora (art. 86
zdanie pierwsze k.r.o.). Niedopuszczalne jest także wznowienie postępowania od
wyroku wydanego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa.
Regulacja ta wpisuje się w konsekwentnie przyjętą przez ustawodawcę zasadę niedopuszczalności wzruszenia stanu cywilnego osoby zmarłej. Zasada ta
znajduje wyraz, poza zakwestionowanym art. 71 k.r.o., także w art. 6115 k.r.o.,
ustanawiającym zakaz ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa po śmierci dziecka,
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art. 83 § 1 k.r.o., wprowadzającym niedopuszczalność ustalenia bezskuteczności
uznania ojcostwa po śmierci dziecka i w art. 84 § 1 zdanie drugie k.r.o., ustanawiającym zakaz wystąpienia przez matkę i domniemanego ojca z żądaniem
sądowego ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka. Reguła wykluczająca wszczęcie przez kogokolwiek procesu o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia osoby zmarłej jest uzasadniona tym, że wytoczenie powództwa po śmierci dziecka
zmierzałoby przede wszystkim do realizacji roszczeń majątkowych związanych
z porządkiem dziedziczenia. Ustawodawca uznał, że po śmierci osoby kształtowanie jej stanu cywilnego powinno być pozostawione wyłącznie osobom bezpośrednio i niemajątkowo zainteresowanym, a więc zstępnym zmarłego powoda.
W związku z tym wyjątek od umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie
lub zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa po śmierci dziecka, ustanowiony w art.
456 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.), dotyczy wyłącznie możliwości
kontynuowania przez zstępnych zmarłego powoda procesu o ustalenie ojcostwa
lub macierzyństwa (art. 6115 i art. 84 § 4 k.r.o.). Nie obejmuje on natomiast
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (jak i macierzyństwa), gdyż ustawodawca
uznał, że kontynuowanie procesu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka przez
jego zstępnych mogłoby powodować brak ustalenia stanu cywilnego zarówno
ich, jak i dziecka. Motywy te zostały przytoczone w uzasadnieniu wyroku, do
którego składam zdanie odrębne, jednak Trybunał uznał, że nie stanowią one
dostatecznego powodu ograniczenia konstytucyjnie i konwencyjnie gwarantowanego prawa do ochrony życia rodzinnego i rodzicielstwa.
Nie zgadzam się z tym poglądem. W mojej ocenie, regulacja zawarta w art.
71 k.r.o. ma na celu przede wszystkim ochronę praw nieżyjącego dziecka. Prawa
dziecka są w szczególny sposób chronione na gruncie Konstytucji, gdyż jej art.
72 deklaruje zarówno ich ochronę (ust. 1), jak i wprowadza zasadę, że w toku
ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za
dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka (ust. 3). Innymi słowy, dobro dziecka jest wartością konstytucyjną
podlegającą szczególnej ochronie. W sprawie dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa
chodzi przede wszystkim o ustalenie stanu cywilnego dziecka. W momencie
śmierci dziecka ten podstawowy cel postępowania w sprawie o zaprzeczenie
ojcostwa znika, co uzasadnia brak możliwości kontynuowania tego postępowania. Śmierć dziecka skutkuje bowiem tym, że przestaje istnieć podmiot, którego
relacja pokrewieństwa w stosunku do osoby domniemanego ojca, miałaby zostać
zerwana w następstwie zaprzeczenia ojcostwa. Znika zatem interes dziecka, który
miałby podlegać ochronie w tym postępowaniu. Tym samym zachodzą podstawy
do jego umorzenia, co przewidział ustawodawca w uznanym przez Trybunał za
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niekonstytucyjny art. 456 § 3 k.p.c. Przepisy chronią stabilizację stanu cywilnego
dziecka, nawet kosztem tego, że stan taki może nie odpowiadać rzeczywistości.
Stąd zgodnie z art. 63 k.r.o. mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko
pełnoletności. Po upływie tych terminów powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
jest niedopuszczalne właśnie ze względu na potrzebę ochrony ustabilizowanego
stanu cywilnego dziecka. Zaprzeczenie ojcostwa, zgodnie z art. 68 k.r.o., nie
jest również dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu
medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę. Brak możliwości zaprzeczenia
ojcostwa po śmierci dziecka służył temu samemu celowi. Regulacja z art. 71
k.r.o. miała zapewnić stabilizację statusu zmarłego dziecka w okolicznościach,
w których jego podważanie mogłoby być uzasadniane wyłącznie względami majątkowymi. Uważam także za uzasadnione argumenty dotyczące ryzyka nieustalenia stanu cywilnego zmarłego dziecka, jak i jego zstępnych. Nie ma bowiem
w aktualnym stanie prawnym regulacji warunkującej skuteczność wytoczenia
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jednoczesnym ustaleniem ojcostwa innego
mężczyzny.
Trybunał szeroko powoływał w uzasadnieniu wyroku, do którego składam
zdanie odrębne, motywy, jakimi kierował się Trybunał w sprawie SK 61/06
(z 16 lipca 2007 r., OTK ZU nr 7/A/2007, poz. 77), dotyczącej niedopuszczalności ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka. W mojej ocenie, za dopuszczeniem
ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka przemawiają inne argumenty, niż za dopuszczeniem zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka. W tej pierwszej sytuacji
w grę może wchodzić także interes majątkowy matki. Zgodnie z art. 141 k.r.o.
przysługuje jej roszczenie do ojca dziecka niebędącego jej mężem o pokrycie,
między innymi, wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Roszczenia te przysługują matce
także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Z tego względu może mieć
dla niej znaczenie ustalenie ojcostwa także po śmierci dziecka. Taka sytuacja nie
występuje w wypadku powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Nie kwestionuję istnienia interesu domniemanego ojca w zaprzeczeniu ojcostwa po śmierci dziecka,
jednak uważam, że w takiej sytuacji ulega on znacznemu ograniczeniu. Wynika
to przede wszystkim z tego, że w momencie śmierci dziecka ustają obowiązki
rodziców względem dziecka, w tym te związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej (w szczególności wykonywanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka),
a także obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także
środków wychowania (obowiązek alimentacyjny).
Moim zdaniem, uznane za niekonstytucyjne rozwiązanie z k.r.o. odpowiadało podstawowym konstrukcjom i pojęciom prawa cywilnego, przede wszystkim
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konstrukcji zdolności prawnej i stanu cywilnego (rodzinnego). Miało swoją tradycję prawną i nie było dotychczas kwestionowane w doktrynie. Art. 71 k.r.o.
zapobiegał posłużeniu się instytucją uznania dziecka w zamiarze uzyskania korzyści majątkowych, co należało uznać za rozwiązanie odpowiadające zasadzie
sprawiedliwości społecznej.
Zwracam ponadto uwagę na niespójność w systemie unormowań dotyczących filiacji powstałą po wyroku Trybunału, w wyniku której możliwe będzie
zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka, natomiast niedopuszczalne będzie
w takiej sytuacji zaprzeczenie (i ustalenie) macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, a także wystąpienie przez matkę i domniemanego ojca
z żądaniem sądowego ustalenia ojcostwa, wynikające z art. 6115, art. 83 § 1
i art. 84 § 1 zdanie drugie k.r.o. Ponadto w obrocie prawnym pozostał także art.
86 zdanie pierwsze k.r.o., wyłączający dopuszczalność wytoczenia powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka przez prokuratora.
Z powyższych względów zgłosiłem niniejsze zdanie odrębne.
Słowa kluczowe: zaprzeczenie ojcostwa, stan cywilny, pochodzenie dziecka, ochrona rodzicielstwa, ustalenie ojcostwa, dziecko pozamałżeńskie, prawo filiacji, dobro dziecka
Powołane przepisy:
1.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – art. 8;
2.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012
r. poz. 788 ze zm.) – art. 6115, art. 62, art. 63, art. 68, art. 69 § 1, art. 71, art. 73 § 1, art. 76,
art. 83 § 1, art. 84 § 1 i 4, art. 86, art. 141;
3.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – art. 8;
4.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296 ze zm.) – art. 180 § 1 pkt 1, art. 456 § 3;
5.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
ze zm.) – art. 18, art. 31 ust. 3, art. 47, art. 72 ust. 1 i 3, art. 193;
6.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643
ze zm.) – art. 3, art. 68 ust. 3.
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Czytelnicy czasopisma „Metryka”
Szanowni Państwo,
Mając na względzie szeroko zapowiadane zmiany w funkcjonowaniu
polskich rejestrów państwowych, pragnę podkreślić, że najbliższy rok będzie
okresem intensywnej, wzmożonej pracy. Zmiany w obszarze rejestracji stanu
cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych docelowo mają przynieść
dwustronne korzyści i ułatwienia zarówno dla obywateli jak też dla administracji publicznej, Szczególnie wdrożenie systemu teleinformatycznego, w którym
będzie prowadzony rejestr stanu cywilnego, funkcjonujący w ramach jednego
zintegrowanego systemu rejestrów państwowych jest kwestią niezwykle ważną
o charakterze priorytetowym, jakkolwiek realizacja tego przedsięwzięcia będzie
zadaniem złożonym i trudnym, wymagającym wspólnego wysiłku oraz wzajemnego współdziałania kierowników urzędów stanu cywilnego, wojewodów i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Wobec powyższego zwracam się z gorącą prośbą o wyrozumiałość oraz
Państwa zaangażowanie w proces wdrożenia przedmiotowych zmian, a także
współpracę umożliwiającą prawidłowe ich zafunkcjonowanie.
Karolina Grenda
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Pan
Dr Piotr Kasprzyk
Redaktor Naczelny Czasopisma „Metryka”
Szanowny Panie Redaktorze,
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej uprzejmie przedstawiam informację na temat nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego zawierającą nowe,
istotne kwestie wprowadzone w trakcie procesu legislacyjnego. Jednocześnie
przekazuję również swoje wystąpienie skierowane do Czytelników czasopisma
„Metryka” dotyczące procesu wdrożenia zmian w prawie w 2015 roku.
Uprzejmie informuję, że nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego
uchwalona została przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 listopada
br. oraz skierowana do podpisu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, który następnie zarządzi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Poniżej przedstawiam cztery, wybrane zagadnienia, które znajdują się w tekście
ww. uchwalonej ustawy, a nie zostały poruszone w materiale przekazanym przy
piśmie Nr DSO-WSC-41(2)/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, przeznaczonym
do opublikowania na lamach periodyku „Metryka”, ponieważ procedowany wówczas projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ich nie przewidywał.
Spośród szeregu innych, które w toku trwającego procesu legislacyjnego na
różnych jego etapach ulegały zmianom i modyfikacjom przedstawiam wyłącznie
zmiany o charakterze zasadniczym.
Są to zmiany wprowadzone w zakresie:
– zaświadczenia o stanie cywilnym;
– zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby: w materiale przekazanym
w czerwcu br., wspomniano o tym dokumencie, gdyż był on przewidziany w procedowanym projekcie, ale z uwagi na modyfikacje i rozszerzenie zakresu danych,
kształt tej instytucji uległ zmianie;
– nadzoru ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad działalnością
wojewody;
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– przepisu przejściowego umożliwiającego stosowanie dotychczasowej formy rejestracji stanu cywilnego po wejściu w życie nowej ustawy przez okres 6
miesięcy.
Przebieg i dokumenty dotyczące prac legislacyjnych nad niniejszym aktem
prawnym są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w odniesieniu do rządowego etapu tych prac, a także na stronie internetowej Sejmu RP i Senatu RP
w odniesieniu do prac w Parlamencie: odpowiednio druk numer 2620 i 729.
Po opublikowaniu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w Dzienniku
Ustaw gorąco zachęcam wszystkich czytelników czasopisma „Metryka” do zapoznania się z jej tekstem celem kompleksowej analizy nowych rozwiązań oraz
zrozumienia ich istoty.
1. Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym będzie jednym z rodzajów dokumentów
wydawanych z rejestru stanu cywilnego; będzie ono miało uniwersalny charakter, a jego wprowadzenie do obrotu prawnego umożliwi miarodajne i rzetelne
udokumentowanie aktualnego stanu cywilnego osoby, zarówno przed organami
krajowymi, jak i zagranicznymi na użytek realizacji wielu bieżących spraw m. in.
podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych, szkolnych. Zaświadczenie o stanie cywilnym w praktyce pozwoli zastąpić przekładanie wielu odpisów aktów
stanu cywilnego dotyczących jednej osoby, co w efekcie wpłynie na uproszczenie
postępowania oraz zmniejszenie kosztów po stronie obywatela.
Przepisy ustawy określają procedurę poprzedzającą wydanie zaświadczenia,
która umożliwi wiarygodne ustalenie stanu cywilnego osoby, w szczególności
podmiot uprawniony do złożenia wniosku, właściwość kierownika urzędu stanu
cywilnego, treść zaświadczenia, okres jego ważności. We wniosku o wydanie
tego dokumentu znajdzie się oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego,
składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia
oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zaświadczenie o stanie cywilnym będzie wydawane tylko osobie, której
dotyczy, wyłącznie na wniosek złożony do wybranego kierownika urzędu stanu
cywilnego; przewidziano możliwość wydawania go także w formie dokumentu
elektronicznego. Termin jego ważności będzie wynosił 6 miesięcy od daty sporządzenia. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie będzie wynosiła 38 zł.
Zaświadczenie o stanie cywilnym będzie zawierało nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu cywilnego
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dotyczy, płeć, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców; oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa. Wprowadzenie analizowanego dokumentu jest naturalną konsekwencją faktu, że stan cywilny osoby
rejestrowany będzie w rejestrze stanu cywilnego, z którego obywatele mają prawo
otrzymać zaświadczenie na podstawie gromadzonych w nim danych.
2. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu
cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Zakres danych zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, będzie poza
oznaczeniem wnioskodawcy zawierał informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby; informację o zamieszczonych w rejestrze stanu
cywilnego przypiskach przy akcie wskazanej osoby lub treść tych przypisków;
informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących
wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie
stanu cywilnego oraz danych zawartych w rejestrze uznań; informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
lub przypisków przy akcie wskazanej osoby. W tym kontekście należy mieć na
uwadze., że w odpisie zupełnym aktu stanu cywilnego nie będzie zamieszczana
treść przypisków.
Zaświadczenie – także w formie dokumentu elektronicznego – wydawane
będzie na wniosek złożony do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego
oraz będzie ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia. Wysokość opłaty skarbowej będzie wynosiła 24 zł.
3. Nadzór ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad działalnością
wojewody

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadza przepis stanowiący
podstawę prawną umożliwiającą Ministrowi Spraw Wewnętrznych prawidłowe
i skuteczne realizowanie zadań nadzorczych. Regulacja prawna w tym względzie
przesądza wprost, że minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie sprawował nadzór nad działalnością wojewody w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Sprawowanie tego nadzoru będzie polegało w szczególności na przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu prawidłowości prowadzonych przez wojewodę
postępowań administracyjnych oraz terminowości załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie
rejestracji stanu cywilnego i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania. Niniejsza kontrola wykonywana będzie na zasadach określonych
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w ustawie o kontroli w administracji rządowej. Odpowiednie analogiczne rozwiązania przewidziano w zakresie nadzoru Ministra Spraw Wewnętrznych nad
działalnością wojewody w sprawach z zakresu zmiany imion i nazwisk.
4. Regulacja zamieszczona w przepisach przejściowych i końcowych nowej ustawy
Prawo o aktach stanu cywilnego umożliwiająca stosowanie po 1 stycznia 2015 roku,
dotychczasowej formy rejestracji stanu cywilnego przez okres 6 miesięcy.

Przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego dopuszczają przez okres
6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie prowadzenie rejestracji także w formie
dotychczasowej, tj. w księgach stanu cywilnego. W myśl niniejszej regulacji kierownik urzędu stanu cywilnego przechowujący księgę stanu cywilnego przez
ww. okres, nie dłużej jednak niż do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do
rejestru stanu cywilnego będzie mógł na podstawie przepisów dotychczasowych:
sporządzać akty stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w oparciu o dokumenty określone w niniejszej ustawie; zamieszczać wzmianki w aktach stanu
cywilnego i przypiski przy aktach stanu cywilnego sporządzonych w księgach
stanu cywilnego; wydawać z ksiąg stanu cywilnego odpisy zupełnie i skrócone
aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia; wydawać zaświadczenia stanowiące
podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1
§ 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tj. w formie wyznaniowej która
wywiera skutki cywilne; zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski lub
zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego
państwa, zgodnie z polskim prawem może zawrzeć małżeństwo.
Co więcej przepis ten wskazuje szczegółowe rozwiązania, w tym czynności
i obowiązki będące konsekwencją prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w sposób wynikający z dotychczasowych przepisów prawa. Przesądzono, że akty stanu
cywilnego, które zostały sporządzone lub w których zamieszczono wzmianki lub
przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów dotychczasowych
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku będą
przeniesione do rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 grudnia
2015 roku.
Na mocy tych uregulowań przejściowych umożliwiono również kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokonywanie wpisów dotyczących uznania
ojcostwa w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych w oparciu o dokumenty określone w nowej ustawie, przez okres
6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie; przy czym wpisy o uznaniu ojcostwa
zamieszczone w księgach stanu cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku będą podlegały przeniesieniu do rejestru uznań nie później niż do dnia 31 grudnia 2015
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roku, o ile wcześniej nie zostanie sporządzony w rejestrze stanu cywilnego akt
urodzenia dla dziecka uznanego.
Ponadto dopuszczono możliwość wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym nie stosując blankietów zapewnianych przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy oraz rozstrzygnięto
kwestię opłaty skarbowej: za odpisy aktu stanu cywilnego wydawane w przypadku prowadzenia rejestracji w dotychczasowej formie, tj. po sporządzeniu aktu
stanu cywilnego w księdze stanu cywilnego oraz za zaświadczenia.
Wprowadzenie niniejszej regulacji o charakterze przejściowym podyktowane jest m.in. postulatami i obawami zgłaszanymi przez różne środowiska związane z rejestracją stanu cywilnego w związku z nowym, elektronicznym sposobem
realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zważywszy, że to na kierownikach urzędów stanu cywilnego będzie spoczywał ciężar prawidłowego zafunkcjonowania w praktyce powyższych zmian, regulacja skorelowana jest zatem
z procesem płynnego wdrożenia rozwiązań informatycznych w tym obszarze.
Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję i zwracam uwagę, że niektóre kwestie przedstawione w materiale przekazanym w czerwcu br., w części II
Rozwiązania merytoryczne w nowych przepisach prawa w poszczególnych punktach, uległy zmianom. Materiał opracowany został bowiem w oparciu o procedowany projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która obecnie jest juz
uchwalonym aktem prawnym. Zakres modyfikacji ma różny charakter, niektóre
zagadnienia w ustawie zostały zmienione, uzupełnione, a inne jedynie skorygowane w sposób redakcyjny; zmiany w wielu przypadkach dotyczą informacji
zaprezentowanych w poszczególnych punktach ww. tekstu, ale nie zawsze w zakresie, który został w nim poruszony i przedstawiony.
W celu ewentualnego zweryfikowania zmian, uprzejmie proponuję porównanie treści poszczególnych punktów z aktualnym tekstem ustawy. Uprzejmie
wskazuję, że zmiany dotyczą np. punktu właściwość i odmiejscowienie czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego; zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa; dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego; sprostowanie, uzupełnienie aktu
stanu cywilnego; zrównanie kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego
oraz jego zastępcy, doprecyzowanie kwalifikacji wymaganych na ww. stanowiskach; zapewnienie blankietów odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
Uprzejmie informuję, że niniejsze pismo wraz z załącznikiem przekazuję
także w formie elektronicznej na adres e-mail redakcji.
Karolina Grenda
Załączniki:
1.
Wystąpienie Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do czytelników czasopisma Metryka.

Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

Komunikat 1 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
o Systemie Rejestrów Państwowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli w obszarze m.in. dostępu do usług rejestru stanu cywilnego, podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów
Państwowych o dwa miesiące.
W MSW funkcjonuje zespół wdrożeniowy, który na bieżąco monitoruje
stan przygotowania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, w tym w szczególności nadzoruje proces technicznego testowania systemu. Wdrożenie nowego
Systemu Rejestrów Państwowych to proces bardzo złożony i skomplikowany.
MSW otrzymywało systematycznie z urzędów stanu cywilnego informacje, które
były na bieżąco analizowane i weryfikowane. MSW wzięło również pod uwagę
liczne prośby i sugestie zgłaszane przez samorządowców na Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, aby przesunąć okres wejścia w życie nowych
przepisów. Istotne jest także właściwe przygotowanie wszystkich a zwłaszcza,
nowych władz samorządowych, do realizacji tego procesu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zweryfikowało stan Systemu Rejestrów
Państwowych. Uwzględniając fakt, że jego wdrożenie obarczone jest dużym ryzykiem MSW przeprowadziło zgodnie z harmonogramem wieloetapowe testy.
Miały one zweryfikować poprawność funkcjonowania nowych aplikacji. Ministerstwo chciało mieć pewność, że w ich działaniu nie pojawią się nieprawidłowości, które zakłóciłyby płynną obsługę mieszkańców. Uważamy bowiem, że
w centrum tego procesu pozostaje obywatel.
W związku z faktem, że wyniki przeprowadzonych wcześniej testów nie
były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu
o dwa miesiące terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych.
Stosowane prace legislacyjne polegające na zmianie ustawy o dowodach
osobistych i ustawie o ewidencji ludności są przygotowywane w MSW. Zmiany
przewidziane w tych ustawach wejdą w życie 1 marca 2015.
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Natomiast ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywilnego przez 6 miesięcy
będą mogły pracować na tych samych zasadach co do tej pory. Bowiem mimo
wdrożenia nowego systemu ustawa zapewnia równoległe funkcjonowanie dotychczasowych aplikacji (6 miesięcy).
W związku z podjętymi decyzjami informujemy, że po 1 stycznia 2015 roku
obywatele zostaną obsłużeni na dotychczasowych zasadach.
Małgorzata Woźniak
Rzecznik Prasowy MSW

Warszawa, 9 grudnia 2014 r.

Komunikat 2 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zmiany w ustawie
– Prawo o aktach stanu cywilnego od 1 marca 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach
osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego. Zmiany polegają na przesunięciu o dwa miesiące terminu wejścia
w życie trzech ustaw wprowadzających System Rejestrów Państwowych. Oznacza to, że ustawy wejdą w życie 1 marca 2015 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych decydując o zmianie terminu wejścia
w życie trzech ustaw wprowadzających System Rejestrów Państwowych (czyli
centralne skomunikowane wzajemnie rejestry – Rejestr Dowodów Osobistych,
rejestr PESEL, rejestr stanu cywilnego) miało przede wszystkim na uwadze zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli w obszarze m.in. dostępu do usług
rejestru stanu cywilnego.
O ile dwa pierwsze rejestry – Rejestr Dowodów Osobistych oraz rejestr
PESEL zostały, w ramach projektu pl.ID, przebudowane, o tyle centralny rejestr
stanu cywilnego jest nowym rejestrem.
Projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny
okres przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywilnego od 1 marca 2015 r.
jeszcze przez 6 miesięcy wdrażania nowego systemu będą mogły pracować równolegle – na starych i nowych zasadach.
MSW szacuje, że do nowego elektronicznego rejestru stanu cywilnego zostanie przeniesionych około 38 mln dokumentów, które istnieją dziś w formie
papierowej.
Uwzględniając fakt, że wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych obarczone jest dużym ryzykiem MSW przeprowadziło zgodnie z harmonogramem
wieloetapowe testy. Miały one zweryfikować poprawność funkcjonowania
nowych aplikacji. Ministerstwo chciało mieć pewność, że w ich działaniu nie
pojawią się nieprawidłowości, które zakłóciłyby płynną obsługę mieszkańców.
Uważamy bowiem, że w centrum tego procesu pozostaje obywatel.
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MSW wzięło również pod uwagę liczne prośby i sugestie zgłaszane przez
samorządowców na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, aby
przesunąć okres wejścia w życie nowych przepisów. Istotne jest także właściwe
przygotowanie wszystkich, a zwłaszcza, nowych władz samorządowych, do realizacji tego procesu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zostanie teraz
przekazany do Sejmu.
W związku z podjętymi decyzjami informujemy, że w okresie od 1 stycznia
do 1 marca 2015 r. obywatele będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach.

STOWARZYSZENIE URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO
RP
Zarząd Główny
ul. Stary Rynek 1.
65- 067 Zielona Góra
tel./faks + 48 68 324 77 81

Zielona Góra, 7 listopada 2014 r.
SUSC.ZG.15.2014

Pan
Grzegorz Karpiński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na pismo DP-III-0231-34/2014/AB dnia 30 października br., w sprawie
zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu
przenoszenia aktów stanu cywilnego, przedstawiam opinię Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Urzędników Stanu Cywilnego RP do ww. projektu.
§ 2 – po ust. 5 dodać ust. 6 w brzmieniu ”Daty zapisane w kalendarzu juliańskim
w przeniesionym akcie wpisuje się zgodnie z kalendarzem gregoriańskim”.
Oficjalnie w Rosji rok przejścia z kalendarza juliańskiego na kalendarz gregoriański to rok
1917, jednakże Kościół prawosławny stosował daty kalendarza juliańskiego po roku 1917.
Niektóre cerkwie prawosławne stosują kalendarz juliański do dnia dzisiejszego, jako
kalendarz liturgiczny.
§ 5 – w ust. 2 kropkę na końcu zdania zastąpić przecinkiem, a po nim zamieścić wpis ”nie
dotyczy to aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości”. Akt zgonu osoby o nieustalonej
tożsamości zawiera opis znalezionych zwłok, a chyba w systemie komputerowym nie ma
rubryk np. „kobieta w wieku ok… lat”, „ubrana w buty…, kurtkę …, sweter …, koszulę… „ itd.
§ 6 – zbędny jest ust. 2 bowiem, jeżeli jest jedno imię w akcie stanu cywilnego to logicznym
jest, że tylko takiego imienia osoba używa i tylko to imię będzie wpisane w rejestrze stanu
cywilnego.
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§ 8 - przepis ust. 1 mówi, iż akty, potwierdzające zawarcie małżeństwa przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego, sporządzone do dnia 1 marca 1976 r., które nie zawierają
informacji o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa uzupełniane są z urzędu przy
przenoszeniu do rejestru stanu cywilnego w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu
zawarcia małżeństwa. Skoro projektodawca określił tę czynność jako uzupełnienie, właściwe
wydaje się zastosowanie trybu określonego w art. 37 ust. 4 ustawy P.a.s.c. (w nowym
brzmieniu), czego konsekwencją byłby m.in. obowiązek powiadomienia stron o zamiarze
uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Ponadto, jeśli aktualne pozostają zapisy projektu
rozporządzenia MSW w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego,
przekazane samorządom w lipcu br., to należałoby wnioskować, iż zgodnie z wyrażoną
w tym projekcie koncepcją (§ 28) dołączenie do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki
dodatkowej późniejszego wpisu, który wpływa na treść lub ważność tego aktu wymaga
określenia rodzaju i nazwy wzmianki oraz wskazania podstawy dokonania wpisu. Dla osoby
sporządzającej wzmiankę o uzupełnieniu aktu, o którym mówi § 8 ust. 1 opiniowanego
projektu rozporządzenia, będzie to oznaczało konieczność wpisania podstawy prawnej
sporządzanej wzmianki, czym w praktyce będzie nazwa aktu prawnego, data jego wydania
oraz wskazanie publikatora.

Proponujemy zatem rozważenie innego zapisu § 8 ust. 1:

Dokonując przeniesienia aktów potwierdzających zawarcie małżeństwa sporządzonych
przed dniem wejścia w życie ustawy, które nie zawierają informacji o nazwisku noszonym
po zawarciu małżeństwa, w akcie przeniesionym do rejestru stanu cywilnego nazwisko
to zamieszcza się w rubryce przeznaczonej na zamieszczenie nazwiska noszonego
po zawarciu małżeństwa, ze wskazaniem podstawy prawnej naniesienia tej informacji;
(zasadne byłoby także dodanie w module BUSC, w tym obszarze, słownika podstaw
prawnych). Propozycja modyfikacji tego przepisu wiąże się również z tym, iż projektodawca
nie wziął pod uwagę dwóch faktów -

także akty sporządzone po 1976 r. w wielu

przypadkach nie zawierają informacji o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa
(zarówno akty krajowe, jak i transkrybowane), a ponadto zawarte w pierwszym zdaniu
stwierdzenie: akty, potwierdzające zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC wyłączają
z obowiązku „uzupełniania” z urzędu także aktów sporządzonych za granicą, a następnie
wpisanych do polskich ksiąg.
Na konieczność modyfikacji § 8 wskazuje również brzmienie § 8 ust. 2, który mówi,
iż nazwisko, o którym mowa w ust. 1 zamieszczać się będzie w akcie małżeństwa
w rejestrze stanu cywilnego, w rubryce przeznaczonej na zamieszczenie nazwiska
noszonego po zawarciu małżeństwa, co – jak przedstawiono w uzasadnieniu – będzie
warunkiem wydania odpisu takiego aktu z rejestru stanu cywilnego. Ten zapis jest o tyle
niepokojący, iż wydaje się, że projektodawca nie wziął pod uwagę treści art. 105 i 110
ustawy, które dają możliwość złożenia oświadczeń o wyborze nazwisk przez małżonków
oraz nazwiska dla dzieci zrodzonych z małżeństwa w terminie późniejszym, w sytuacji

Opinia [...] do projektu rozporządzenia MSW w sprawie sposobu przenoszenia aktów stanu...
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transkrypcji aktu stanu cywilnego lub jego odtworzenia. Ponadto zapisy § 8 wydają się nie
być skorelowane z treścią § 3, który mówi, iż przeniesienie aktu stanu cywilnego dokonuje
się z zachowaniem odrębności aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia i wzmianek
dodatkowych. W praktyce będzie to zatem oznaczało, iż w akcie przeniesionym do rejestru
stanu cywilnego informacja o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa pojawi się
zarówno w formie wzmianki marginesowej, jak i odrębnej informacji w stosownej rubryce.
Utrzymanie tego dualizmu będzie powodowało ograniczeniem czytelności aktu.
§ 9 – analogiczna uwaga i propozycja jak w § 9 w odniesieniu do nazwiska jakie będą nosiły
dzieci zrodzone z małżeństwa.
§ 11 – wyrazy „odzwierciedla się”, zastąpić wyrazami „przekształca się”, tak jak jest
to zapisane w § 4 ust. 2.

Jeżeli z treści § 11 wynika, że z rejestru wybiera się treść,

to nie może być mowy o odzwierciedleniu. Odzwierciedlenie polega na wiernym przepisaniu
treści przypisków a nie na wyborze z rejestru.
§ 13 ust. 1 pkt. 2) – konieczność wpisywania nazwy województwa, w którym USC miał
siedzibę wydaje się zbędna z punktu widzenia celowości rejestru stanu cywilnego,
a ponadto może powodować trudność w ustaleniu właściwej nazwy województwa zarówno
z przyczyn historycznych, dotyczących aktów sporządzonych przed 1 stycznia 1946 r.,
jak i z uwagi na liczne zmiany terytorialne na obszarze kraju po 1946 r.
§ 14 – w przedstawionym brzmieniu przepis mówi, iż dokonanie przeniesienia aktu stanu
cywilnego do rejestru stanu cywilnego wymaga jego uwierzytelnienia przez kierownika
urzędu stanu cywilnego za pomocą certyfikatu cyfrowego (...) Po wejściu w życie przepisów
nowej ustawy kierownik USC, a także na mocy delegacji wyrażonej w art. 9 nowej ustawy
p.a.s.c. zastępca kierownika USC, będą osobami bardziej niż dziś zaangażowanymi
w bieżącą rejestrację stanu cywilnego. Będę zobowiązani m.in. do bieżącego podpisywania
wszystkich aktów stanu cywilnego oraz protokołów, których sporządzenia będzie wymagała
ustawa.

Art. 10 nowej ustawy będzie dawał kierownikowi możliwość pisemnego

upoważnienia pracownika urzędu stanu cywilnego do wydawania odpisów aktów s.c. oraz
zaświadczeń, a także przypisków (analogiczne upoważnienie dla wójta – art. 10 ust. 2).
Należy jednak pamiętać, iż kierownik USC (bądź jego zastępca) odpowiadają również
za zarządzanie urzędem oraz jego reprezentację na zewnątrz, sprawy finansowe
i techniczne,

nie wspominając

w skomplikowanych

o

konieczności

stanach faktycznych,

nierzadko

merytorycznego

orzekania

z elementem prawa obcego,

czy doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów i orzecznictwa. Swoiste
„przywiązanie”

kierownika

USC

do

komputera,

poprzez

dodatkowe

obciążenie

go koniecznością podpisania każdego przenoszonego aktu swoim certyfikatem całkowicie

188

Tomasz Brzózka

sparaliżuje jego pracę. Należy mieć bowiem na uwadze, że nawet w średniej wielkości
urzędzie każdego dnia wydawanych jest kilkaset odpisów aktów stanu cywilnego (do tego
dojdzie jeszcze konieczność realizacji zleceń z innych urzędów). Siłą rzeczy największą
trudność w solidnym wywiązaniu się ze zwiększonych obowiązków będą mieli kierownicy
w dużych miastach, podczas gdy - proporcjonalnie do ilości podległych pracowników - ich
obowiązki związane z zarządzaniem są dużo większe. Delegacja zawarta w § 14 jest o tyle
nieracjonalna, iż w praktyce kierownicy i tak nie będą w stanie sprawdzić każdego
przedłożonego im rekordu rubryka po rubryce. W rzeczywistości ich zaangażowanie będzie
się

koncentrowało

jedynie

na

nieustannym

zatwierdzaniu

przenoszonych

aktów,

które uprawniony kierownik USC, często ten sam, kiedyś już zatwierdził swoim podpisem
w księdze papierowej. Jest to tym bardziej zaskakujące, iż ustawodawca przewidział wobec
kierownika USC i jego zastępcy wysokie wymagania kwalifikacyjne i wyposażył
go w szerokie kompetencje. Mając na uwadze doniosłość dokonywanych przed nim
czynności, wyposażenie go w dodatkową wyłączną kompetencję do zatwierdzania każdego
przenoszonego

aktu

nie

będzie

adekwatne

do

jego

potencjału

merytorycznego.

Urzędy zatrudniają pracowników, aby na mocy stosownych upoważnień wspierali oni
kierownika w bieżącej pracy. Zatem, takie uprawnienie do podpisu certyfikatem,
na podstawie

pisemnego

upoważnienia,

powinno

przysługiwać

pracownikowi

przenoszącemu akt. Zwiększenie jego odpowiedzialności wymusi jednocześnie większą
dbałość o prawidłowość przenoszonych danych. Tym bardziej, iż ustawodawca poczynił już
krok w tym, dopuszczając w art. 124 ust. 3 ustawy możliwość podpisania wzmianki
dodatkowej o przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego w księdze stanu cywilnego
prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych przez upoważnionego pracownika.
Czemu zatem przeniesiony akt, wraz z wszelkimi wymaganymi informacjami, w tym
imieniem i nazwiskiem osoby, która akt sporządziła (o ile jest znane) lub nazwą parafii oraz
numerem historycznym, nie mógłby być podpisany przez pracownika, który i tak
w konsekwencji będzie wydawał odpis aktu stanu cywilnego lub wysyłał go elektroniczne
poprzez moduł zleceń BUSC?
Uwagi redakcyjne:
a) § 10 ust. 1, po słowie zamieszcza należy dodać słowo: „się”,
b) § 10 ust. 2 słowo „wpisane” należy zastąpić słowem „wpisanych”, a w dalszej części
zdania, po słowie „cywilnego” należy użyć przecinka.
Z poważaniem.
PREZES
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Urzędników Stanu Cywilnego RP
(-) Tomasz Brzózka

STOWARZYSZENIE URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO RP
Zarząd Główny
ul. Stary Rynek 1.
65- 067 Zielona Góra
tel./faks + 48 68 324 77 81

Zielona Góra, 13 listopada 2014 r.
SUSC.ZG.16.2014

Pan
Grzegorz Karpiński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo DP-III-0231-29/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przekazania
uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oznaczania w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu
cywilnego, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych
w formie

dokumentu elektronicznego,

przedstawiam

opinię

Zarządu

Głównego

wynoszonych

poza

Stowarzyszenia

urząd

Urzędników

stanu
Stanu

cywilnego,
Cywilnego

Rzeczypospolitej Polskiej do ww. projektu.
I. Uwagi ogólne
Projekt rozporządzenia nie daje odpowiedzi na pytanie czy rejestr stanu cywilnego będzie
wykonywał pewne czynności automatycznie, czego należałoby od niego oczekiwać, jeśli ma
wspierać pracę kierownika USC. Przepisy powinny wyraźnie na to wskazywać. Nieostre określenia
typu: „zamieszcza się”, „rejestruje się”, itp. powodują wątpliwości czy czynności, których dotyczą
będą realizowane automatycznie, czy też będą wymagały aktywności kierownika. Przykładowe
czynności to:
§ 11. Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpi zmiana numeru PESEL w trybie
przewidzianym w art. 19 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w rejestrze stanu
cywilnego, w miejsce dotychczas przechowywanego numeru PESEL, zamieszcza się przy
wszystkich aktach stanu cywilnego danej osoby nowy numer PESEL.
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§ 14. 2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rejestruje się datę, do której matka dziecka

może potwierdzić, że mężczyzna, który złożył oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa
dziecka jest ojcem dziecka.
3. Jeśli matka dziecka nie potwierdziła w terminie, o którym mowa w art. 73 § 1 ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.3)), zwanej
dalej „Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym”, że mężczyzna, który złożył oświadczenie konieczne
do uznania ojcostwa dziecka jest ojcem dziecka, rejestruje się w rejestrze uznań informację
oznaczającą brak ważności uznania ojcostwa dziecka.
§ 28. Na podstawie zapewnienia, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą
o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa, w rejestrze stanu cywilnego
rejestruje się datę, do której jest ważne to zapewnienie.
§ 47.2. Jeżeli ustawa określa termin ważności dokumentu wydawanego z rejestru stanu
cywilnego datę ważności tego dokumentu zamieszcza się cyframi arabskimi w kolejności dzień,
miesiąc, rok.
II. Uwagi szczegółowe:
- § 1 ust. 2 – do katalogu informacji, które można umieścić w rejestrze, a następnie wydać z nich
dokument, oprócz oznaczenia numeru domu (lub mieszkania, co projektodawca pominął) należy
także dopisać partykuły np.: von, vel, de oraz nazwiska patronimiczne pochodzenia szkockiego
lub irlandzkiego, co dążyłoby do zgodności z zasadami języka polskiego oraz stanowiłoby
realizację definicji transkrypcji, która zgodnie z art. 103 ust. Ustawy polegać ma na „wiernym
i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zarówno językowo jak
i formalnie bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk (...)” za wyjątkiem sytuacji, o których
mowa w art. 103 ust. 7 ustawy,
- § 2 – jeśli projektodawca zmieni treść projektu rozporządzenia w sprawie przenoszenia aktów
stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w zakresie §14, dot. podpisywania certyfikatem
przenoszonych aktów, modyfikacji będzie wymagał §2 opiniowanego rozporządzenia, tak aby
z obowiązku

podpisania

wyłączyć

akty

przenoszone,

względnie

dopisać

zdanie:

lub upoważnionego pracownika,
- § 4 ust. 4 – przepis mówi, że „w przypadku braku możliwości ustalenia daty urodzenia rodziców
dziecka, dat urodzenia osób, które zawarły małżeństwo, daty urodzenia osoby zmarłej, w akcie
stanu cywilnego zamieszcza się wiek osoby, jeśli jest znany”. W starych księgach często nie ma
konkretnej daty, ani wieku, ale jest rok urodzenia. Domniemanie wieku po roczniku wydaje się zbyt
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ryzykowne. Dużo praktyczniejsza i dążąca do realizacji zasady prawdy obiektywnej byłaby
możliwość alternatywnego wpisania roku urodzenia,
- § 7 ust. 2 – w ostatnim zdaniu brak wskazania czyje imię, nazwisko i nazwisko rodowe winno być
zamieszczone,
- § 12 – powstanie luka czasowa pomiędzy przyjęciem lub odmową przyjęcia przez konsula
oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka, a odzwierciedleniem tej czynności (lub odmowy
jej dokonania)

w

rejestrze

uznań,

powodująca

jego

niekompletność

(założeniem

była

referencyjność rejestru stanu cywilnego). Projektodawca powinien rozważyć wprowadzenie
w rozporządzeniu przepisu mówiącego o innej metodzie przesyłania danych w zakresie uznań,
innych niż tradycyjna poczta.
Ponadto: projektodawca pominął kwestię aktualizacji rejestru uznań w sytuacji dokonania uznania
przed sądem. Ponadto, na podstawie art. 72 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uznanie
ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Jeśli ma istnieć rejestr
uznań, zasadnym byłoby umieszczanie w nim informacji o tym, iż taka sprawa zawisła przed
polskim sądem, co skutkuje wyłącznością drogi sądowej,
- § 16 ust. 6 – wymaga aktualizacji, w związku ze skreśleniem przez Senat art. 123 ustawy,
- § 18 – konieczność uproszczenia treści, np.: Po dołączeniu do aktu stanu cywilnego wzmianki
dodatkowej kierownik urzędu stanu cywilnego otrzymuje w rejestrze stanu cywilnego potwierdzenie
dokonania tej czynności lub całkowitej rezygnacji z przepisu
na rzecz umieszczenia tej informacji w instrukcji obsługi aplikacji, ponieważ z perspektywy
adresata normy prawnej przepis niczego nie wnosi,
- § 20 ust. 4 – uwaga generalna: ustęp mówi o wzmiankach do aktu małżeństwa skutkujących
ustaniem, unieważnieniem lub stwierdzeniem nieistnienia małżeństwa oraz separacją. Wydaje się,
że przepis pominął wzmianki zmieniające treść aktu stanu cywilnego, np.: sprostowanie,
uzupełnienie, zmiana administracyjna, oświadczenie o powrocie do nazwiska, itd. Ponadto:
- pkt. 1 – przepis jest zbędny; informacja o zgonie małżonka w akcie małżeństwa może mieć
postać tylko i wyłącznie przypisku a nie wzmianki, zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy „Informacje
o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacje wpływające na stan
cywilny tej osoby zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w formie przypisków”. O zgonie
współmałżonka świadczy akt zgonu, a nie akt małżeństwa ze wzmianką o zgonie. Stan cywilny
wdowiec/wdowa poświadcza akt zgonu współmałżonka, a nie akt małżeństwa,
- pkt. 2 – przeredagować dostosowując do treści art. 56 §1 Kro poprzez zapis: rozwiązaniu
małżeństwa przez rozwód,
- § 22 ust. 3 – powinien stanowić odrębny paragraf; zawarte w nim odniesienie do właściwego
stosowania ust. 1 i 2 są nieczytelne z uwagi na różną materię prawną, którą regulują.

192

Tomasz Brzózka

- § 26 ust. 3 – upoważnienie dla właściwego miejscowo wojewody do dostępu do aktu
posiadającego status nie podlegający ujawnieniu, godzi w tajemnicę przysposobienia wyrażoną
w art. 72 ustawy. Art. 72 ust. 2 mówi o możliwości wydania odpisu zupełnego aktu na żądanie
sądu, a ustęp 3 formułuje uprawnienie przysposobionego po osiągnięciu pełnoletniości. Przepis
ustawy nie daje takiego upoważnienia wojewodzie.
- § 28 – projektodawca nie wyjaśnia jak wypełnić dyspozycję przepisu, jeśli zapewnienie zostało
lub zostanie złożone pod rządami dotychczasowych przepisów, które nie określały terminu
ważności zapewnienia
- §§ 33-36 – konieczność zastąpienia skreślonego art. 123 artykułem dodanym przez Senat po art.
144, przy czym warto rozważyć czy przepisy wymienionych §§ nie powinny być umieszczone
w rozporządzeniu w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego. W przeciwnym razie dwa akty
prawne będę regulowały tę samą materię.
- § 43 – według brzmienia przepisu „w rejestrze stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego
zleca właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego w szczególności: (...)” i dalej
projektodawca wymienia enumeratywnie trzy rodzaje czynności. Skoro użyto określenia
„w szczególności”, czy ponadto kierownicy mogą zlecać sobie wykonywania także innych
czynności?
Ponadto: Należy głęboko przemyśleć zasadność przenoszenia aktu do rejestru stanu cywilnego
tylko i wyłącznie w celu naniesienia przypisku (§43 pkt. 3). Urzędy, szczególnie w dużych
miastach, każdego miesiąca otrzymują kilkaset przypisków z innych USC, mając do wprowadzenia
dwa, trzy razy tyle własnych. Zasadnym byłoby złagodzenie obowiązku wykonywania przypisków
pod aktami stanu cywilnego, do tych przypadków kiedy akt jest już przeniesiony do rejestru stanu
cywilnego, w celu uniknięcia paraliżu po 1.01.2015 r. Za tym rozwiązaniem przemawia fakt,
iż od 1 stycznia 2015 roku dane dotyczące stanu cywilnego osoby będą gromadzone w dwóch
centralnych rejestrach podległych MSW: w rejestrze stanu cywilnego i w rejestrze PESEL.
Rejestr PESEL również zawiera informacje o numerach aktów stanu cywilnego danej osoby.
Dane wynikające z przypisków będą bowiem równolegle gromadzone i możliwe do sprawdzenia
w rejestrze PESEL (patrz: art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.
- § 44 – funkcjonalność, o której mowa w tym paragrafie wydaje się zbędna. Jeśli projektodawca
planują ją jednak utrzymać celowe wydaje się zamieszczenie tej informacji w instrukcji obsługi
aplikacji.
- § 45 - zgodnie z treścią tego przepisu tylko decyzje o zmianie imienia i nazwiska będzie można
przesyłać w rejestrze stanu cywilnego drogą elektroniczną. Wszystkie pozostałe protokoły
utworzone w rejestrze stanu cywilnego będą przesyłane drogą pocztową. Ograniczenie możliwości
elektronicznego przesyłania protokółów pomiędzy urzędami stanu cywilnego obala sens
utworzenia jakichkolwiek dokumentów w postaci elektronicznej i w żaden sposób nie usprawni
pracy urzędów.
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- § 46 – należy rozważyć celowość tej dyspozycji, skoro §1 ust. 1 mówi już o tym, że wpisów
w rejestrze dokonuje się w alfabecie łacińskim, wielkimi literami. Logicznym jest, że wydając
dokumenty z rejestru stanu cywilnego również używa się wielkich liter.
- § 47 – uwaga jak powyżej, przepis powiela zapisy §4 ust. 3
- § 49 ust. 2 w związku z §51 ust. 2 – należy rozważyć czy intencją projektodawcy było,
aby wszystkie osoby, o którym mowa w art. 45 ustawy miały możliwość wnioskowania
o umieszczenie w odpisie starej nazwy miejscowości oraz w jaki sposób miałoby się to odbywać,
skoro §51 ust. 2 ograniczył możliwość wprowadzania zmian w treści wydawanego odpisu?
- § 50 – rozwiązanie celowe, jednak proponujemy uprościć zapis, np.: przy wydawaniu odpisu aktu
stanu cywilnego rubryki niewypełnione w akcie stanu cywilnego, oznacza się tiretem.
- § 53 ust. 1 – wydaje się, że celowe jest nałożenie obowiązku drukowania trzech, a nie czterech
egzemplarzy zaświadczenia, o którym mowa w tym paragrafie, jeśli w rejestrze stanu cywilnego
znajdować się będzie cyfrowe odzwierciedlenie wydanego zaświadczenia. W skali kraju spowoduje
to duże oszczędności.
- § 53 ust. 2 - zgodnie z projektem rozporządzenia MSW w sprawie wzorów dokumentów
wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika USC do ślubu „konkordatowego”
jest odrębnym dokumentem (na odrębnym druku) od dokumentu, jakim jest zaświadczenie
stwierdzające że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności
duchownego. Ani przepisy nowej ustawy ani projekt rozporządzenia nie dają odpowiedzi
na pytanie, kto będzie zaopatrywał duchownych w druki zaświadczeń stwierdzających,
że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
- § 57 ust. 2 – analogiczna uwaga, jak do §26 ust. 3 – upoważnienie dla wojewody godzi w zasadę
tajemnicy przysposobienia.
- § 61 - nie ma prawnego uzasadnienia do archiwizowania protokołu oświadczenia o uznaniu, które
nie rodzi skutków prawnych (brak oświadczenia matki). Oświadczenie to zgodnie z przepisami
ustawy (art. 19) znajduje się w rejestrze uznań, do którego kierownik ma wgląd, w razie w razie
np. konieczności udowodnienia zdarzenia, jakim było złożenie oświadczenia przez ojca.
- § 62 ust. 2 i 3 – określenie, iż opakowanie przeznaczone do wysyłki powinno chronić przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym jest zbyt wieloznaczne i restrykcyjne,
szczególnie w odniesieniu do odporności chemicznej, bowiem zapis wyklucza wszelkie papierowe
i plastikowe opakowania, a inne nie są dostępne w powszechnej sprzedaży. Przepisu nie da się
zastosować w praktyce szczególnie w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom,
o którym mowa w ust. 2. Projektodawca zauważa ten problem nawet w uzasadnieniu, pisząc:
„uwzględniając, iż wynoszenie akt zbiorowych poza urząd z racji niebezpieczeństwa grożącego
tym aktom może się zmaterializować w związku z trudnymi do przewidzenia działaniem siły
wyższej, np.: w przypadku pożaru, powodzi lub innej klęski żywiołowej nie sposób oczekiwać,
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aby wskazany reżim był również w tych okolicznościach zachowany i stąd też będzie
on stosowany, o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach”, co budzi zdziwienie, bo nawet
mając na uwadze fakt, iż wynoszenie akt zbiorowych poza urząd w ogólności ma charakter
incydentalny, projektodawca nie powinien formułować przepisów, w sposób który budzi
uzasadnione wątpliwości co do sposobu, a także okoliczności ich stosowania.
III. Uwaga redakcyjna: w jednym z początkowych przepisów wydaje się umieszczenie odnośnika
do pełnego określenia certyfikatu cyfrowego, tak aby nie powtarzać pełnego brzmienia
aż siedmiokrotnie (§§ 2, 13, 17, 26, 32, 35, 40).
IV. Uwagi do uzasadnienia projektu
1. W pkt. I, str. 2: stwierdzenie, iż na korzyść projektowanej regulacji przemawia również fakt,
że rejestr stanu cywilnego obsługiwany przez system teleinformatyczny pozwoli na zmniejszenie
kosztów ponoszonych przez organy, a związanych z obowiązkiem utrwalania i przekazywania
danych w formie papierowej nie jest oparty na prawdzie. Według wstępnych szacunków koszty
po stronie samorządowej zwiększą się, szczególnie w związku z koniecznością utrwalania
czynności na drukach o ustalonej ilości stron, których objętość będzie kilkukrotnie większa niż dziś.
Podczas opiniowania projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przez zespoły APiBO i SI,
wspólnie z MSW uzgodniono kompromisowy zapis w OSR, który brzmi: Przepisy ustawy zrodzą
skutki finansowe związane z wdrożeniem systemu, zwłaszcza w początkowym okresie jego
wdrażania. Punkt 12 Oceny Skutków Regulacji zostanie uzupełniony o zapis dot. monitorowania
(we współpracy ze stroną samorządową KWRiST) skutków finansowych opiniowanej ustawy, wraz
z wdrażanymi z nią nowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi; po ich analizie (dwa lata
po wejściu w życie ustawy) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wystąpi do Ministerstwa Finansów
z wnioskiem o odpowiednie
zrekompensowania

modyfikacje

ewentualnych

kwot

ubytków.

dotacji na

Zasadnym

to

wydaje

zadanie
się

zlecone,

celem

analogiczny

zapis

w uzasadnieniu i Ocenie Skutków Realizacji opiniowanego projektu rozporządzenia.
2. W pkt. 2, s. 7, drugi akapit – projektodawca posługuje się art. 123 (skreślonym), analogicznie
konieczność naniesienia poprawki na str. 9 (akapit przedostatni) oraz na str. 10 (akapit pierwszy).
Z poważaniem
PREZES
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Urzędników Stanu Cywilnego RP

(-) Tomasz Brzózka

STOWARZYSZENIE URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO RP
Zarząd Główny
ul. Stary Rynek 1.
65- 067 Zielona Góra
tel./faks + 48 68 324 77 81

Zielona Góra, 21 listopada 2014 r.
SUSC.ZG.17.2014

Pan
Grzegorz Karpiński
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP przesyła poniżej opinię
dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
1. Proponowane wzory druków wymagają znaczącego przeredagowania, celem zmniejsza
ich objętości. Zaproponowana koncepcja graficzna zasługuje na aprobatę pod
względem estetycznym, jednak – na przykładzie odpisów skróconych aktów, których
wydaje się najwięcej – zmniejszenie ilości światła, bardziej ekonomiczne wykorzystanie
miejsca na stronie oraz przeredagowanie treści, przy zachowaniu minimum wymogów
ustawowych, mogłoby spowodować, iż dokumenty te można byłoby drukować na jednej
zamiast na dwóch kartkach (tak jak jest to praktykowane w większości krajów). Ta sama
uwaga dotyczy jednak pozostałych druków, szczególnie protokołu uznania ojcostwa
(załącznik nr 18, str. 6) oraz zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
(wzór nr 35, str. 10). Znaczące ograniczenie objętości druków jest konieczne z powodów
ekonomicznych. Zwiększone koszty papieru i druku będzie ponosił zarówno Skarb
Państwa jak i samorządy, bowiem minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie
przekazywał urzędom stanu cywilnego wyłącznie blankiety odpisów aktów stanu
cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie
z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Pozostałe druki, a rozporządzenie
ustala łącznie 35 wzorów, samorządy będą musiały wydrukować na własnym papierze,
co przy rażąco niskim poziomie finansowania zadań zleconych z zakresu spraw
obywatelskich nie pozostanie bez znaczenia dla ich budżetów.
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Warto w tym miejscu podkreślić, iż projekt rozporządzenia ani ustawa nie wskazują
kto ma

zaopatrywać

kościoły

i

związki

wyznaniowe

w

druki

zaświadczenia

stwierdzającego, że oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone
w obecności duchownego (załącznik nr 27 projektu).
2. Doprecyzowania wymaga określenie „pieczęć urzędowa”, które znajduje się na każdym
z druków. Projekt nie określa jednak, jak ma wyglądać ta pieczęć i jaką treść zawierać.
3. Projekt rozporządzenia nie przewiduje wzoru protokołu z przyjęcia oświadczeń
o wyborze nazwisk dla małżonków i dzieci z przywołaniem podstawy prawnej określonej
w art. 25 i 88 kro, co tworzy lukę prawną wynikającą z treści np. art. 105 nowej ustawy:
„…małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję
albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć
oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa”.
4. We wzorze wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (załącznik nr 31
projektu) brak jest określenia przez wnioskodawcę jego stanu cywilnego, podczas
gdy we

wzorze

wniosku

jest

zapis:

„Potwierdzam

własnoręcznym

podpisem,

że nie zachodzą okoliczności mające wpływ na mój stan cywilny odzwierciedlony
w rejestrze stanu cywilnego”.
5. Wymóg podpisania każdego druku podpisem czytelnym przez upoważnionych
pracowników, a przede wszystkim kierownika i/lub zastępcę kierownika oraz wszystkich
uczestników czynności prawnych dokonywanych przed nimi jest nieuzasadniony. Żaden
z obowiązujących w Polsce aktów prawnych, w tym tak podstawowe jak Kodeks cywilny
i Kodeks postępowania cywilnego, nie definiuje pojęcia czytelnego podpisu, w związku
z czym nie jest możliwe jednoznaczne określenie czy złożony podpis jest czytelny
(czytelność może być subiektywna). W literaturze również przeważa pogląd, iż podpis
to znak graficzny indywidualizujący dana osobę, zatem nie można żądać od obywatela,
aby złożył podpis czytelny (co jak należy sądzić miałoby oznaczać wykaligrafowany znak
graficzny, pozwalający zidentyfikować tę osobę po imieniu i nazwisku), jeśli podpisuje
się nieczytelnie i nawet w dowodzie osobistym wydanym wg dzisiejszego wzoru widnieje
taki podpis. W przypadku kierowników i zastępców kierownika USC, a także
upoważnionych pracowników usc lub urzędu gminy obowiązek użycia tzw. podpisu
czytelnego jest ponadto o tyle nieuzasadniony, że za każdym razem będą oni odciskali
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tym samym miejscu pieczęć imienną. Nie bez znaczenia pozostaje także masowość
wydawanych dokumentów. Konieczność złożenia „czytelnego podpisu”, w przypadku
osoby o długim imieniu i podwójnym nazwisku będzie niepotrzebnie przedłużać proces
wydawania dokumentu. Celowym wydaje się zastąpienie określenia „własnoręczny
czytelny podpis” określeniem „własnoręczny podpis”.

Z poważaniem
PREZES
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Urzędników Stanu Cywilnego RP
(-) Tomasz Brzózka

Alicja Czajkowska

Charakter prawny wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego1 stwierdza, iż „Jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego
nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich
wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej”. Podstawą do
wpisania wzmianki z art. 21 ust. 2 P.a.s.c. są prawomocne orzeczenia sądów,
ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające
wpływ na treść lub ważność aktu.
Zasadniczo treść przepisu art. 21 P.a.s.c. została zawarta w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego2, która
wejdzie w życie z dniem 1 marca 2015 r. Przepis art. 24 P.a.s.c. 2014 został, moim
zdaniem, niezręcznie sformułowany w porównaniu z obecnie obowiązującym
art. 21 P.a.s.c., ust. 1 i 2 w brzmieniu: „wpis wpływający na treść lub ważność
aktu stanu cywilnego dołącza się do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki
dodatkowej”.
Istotą wzmianki dodatkowej jest zdarzenie, które zaistniało po sporządzeniu
aktu stanu cywilnego, mające wpływ na jego treść lub ważność. Zmiany z niego
wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki. A więc wpis wpływający na
treść lub ważność aktu stanu cywilnego jak stanowi art. 24 ust. 1 P.a.s.c. 2014
określa technikę zamieszczania wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego
w elektronicznej jego wersji. Wpis ten wpływa oczywiście na treść lub ważność
aktu a jego dołączenie do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej,
jest wynikiem zdarzenia mającego wpływ na stan cywilny osoby oraz treści aktu
stanu cywilnego lub jego ważności.
Przepis art. 24 ust. 2 P.a.s.c. 2014, szczegółowo określa podstawę wpisu
wzmianki dodatkowej. Podstawę taką stanowią:
1
2

Mgr Alicja Czajkowska, radca prawny
Tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
Dz.U. z 2014 r. poz. 1741. [dalej cyt.: P.a.s.c. 2014].
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1. prawomocne orzeczenia sądów,
2. ostateczne decyzje administracyjne i decyzje administracyjne o zmianie
imienia lub nazwiska. Oznacza to iż te ostatnie zwolnione są od wymogu prawomocności, bowiem podlegają one natychmiastowemu wykonaniu jak to wynika
z art. 120 nowej ustawy,
3. odpisy aktów stanu cywilnego,
4. protokoły sporządzone przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo
konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego np. w sprawie uznania ojcostwa, dot. oświadczenia rodziców o zmianie wybranego imienia dziecka
wpisanego do aktu urodzenia w dacie jego sporządzenia itp.
5. odpisy zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, nie wymagającego uznania,
6. inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu. Wydaje się,
że te inne dokumenty zawarte w pkt. 6 odnoszą się do dokumentów krajowych.
Istotna jest zmiana stanowiąca pewne novum w porównaniu z dotychczasową regulacją prawną dotyczącą wzmianki dodatkowej zawarta w art. 24 ust. 3
P.a.s.c. 2014, że „Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica
lub rodziców osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem”.
Wzmianka dodatkowa stanowi niejako aktualizację treści aktu stanu cywilnego stosownie do zaistniałych po sporządzeniu aktu zdarzeń mających
wpływ na jego treść lub ważność, zgodnie z zasada zupełności, na której opiera
się system rejestracji stanu cywilnego. Aktualizacja obejmuje wszystkie akty
stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego w systemie papierowym a następnie według nowych uregulowań prawnych w systemie elektronicznym, bez względu na to kiedy zostały sporządzone, a więc również akty
sporządzone przed dniem 1 stycznia 1946 r. Wzmianki dodatkowe z chwilą
ich wpisania stają się integralna częścią aktu stanu cywilnego i tak jak sam akt
nie mają charakteru konstytutywnego a wyłącznie charakter deklaratoryjny,
ponieważ polegają jedynie na odnotowaniu zmian wynikających ze zdarzeń
stwierdzanych dokumentami, o których mowa w art. 24 ust. 2 P.a.s.c. 2014
(por. aktualnie w art. 21 ust. 2 P.a.s.c.).
Dokumenty stanowiące podstawę do dołączenia wzmianki dodatkowej
do aktu stanu cywilnego jak w myśl art. 26 ust. 1 P.a.s.c. 2014, stanowią akta
zbiorowe rejestracji stanu cywilnego. Formą wzmianki dodatkowej jest też wpis
o zmianie nazwy miejscowości zdarzenia zapisanego w akcie stanu cywilnego
obejmującego urodzenie, zawarcie małżeństwa, zgon albo znalezienie zwłok
(zob. art. 30 nowej ustawy). Podstawę wpisów w formie wzmianki dodatkowej
jak już wyżej wspomniano reguluje art. 24 ust. 2 P.a.s.c. 2014, m.in. będą to
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również orzeczenia sądów zagranicznych, odpisy zagranicznych dokumentów
stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego
państwa, nie wymagających uznania.
Warunkiem wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie zagranicznego orzeczenia jest jego skuteczność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwestię uznania obcych orzeczeń w Polsce reguluje w obecnym stanie prawnym przepisy zawarte w: Kodeksie postępowania cywilnego (art. 1145–1149’),
przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej (Rozporządzenie Rady WE)
nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej – tzw. Bruksela IIA oraz szeregu wiążących Polskę dwu i wielostronnych umów międzynarodowych.
Najwięcej kontrowersji w praktyce kierowników USC budzi art. 73 ust. 4
P.a.s.c. W nowej ustawie problem ten reguluje w art. 108 P.a.s.c. 2014.
Przepis art. 73 ust. 4 P.a.s.c. dotyczy innego dokumentu pochodzącego od
organu państwa obcego, stanowiącego podstawę wpisania wzmianki dodatkowej lub przypisku niewymagającego uznania. Dokumenty z tej grupy podlegają
jednak badaniu w zakresie następujących przesłanek, czy:
– orzeczenie, decyzja dotyczy zdarzenia lub czynności prawnej należących
do zakresu polskiej rejestracji stanu cywilnego,
– orzeczenie, decyzja, inny dokument pochodzi od organu, który w świetle
prawa obcego państwa jest właściwy do jego wydania,
– orzeczenie, decyzja nie są sprzeczne z polskim porządkiem prawnym i są
prawomocne,
– w odniesieniu do obywatela polskiego są objęte wnioskiem,
– zastosowano prawo polskie, jeżeli w sprawie danego rodzaju organ państwa obcego powinien był orzec na podstawie materialnego prawa polskiego,
chyba że zastosowanie prawa miejsca orzekania nie różni się w sposób istotny
od prawa polskiego.
Przedstawiając przedmiot problemu należy odnieść się do istoty transkrypcji aktu zagranicznego. Rejestracja aktu stanu cywilnego nastąpiła niewątpliwie
w innym państwie, w Polsce następuje jedynie reprodukcja zagranicznego aktu.
W związku z powyższym kontrola aktu, który podlega wpisaniu w polskich
księgach stanu cywilnego jest ograniczona i w zasadzie nie dotyczy jego treści.
Zatem nie bada się podstaw ani prawidłowości wpisania w zagranicznym akcie
poszczególnych elementów stanu cywilnego osoby fizycznej (np. pochodzenie
dziecka, imienia i nazwiska itp.)
Transkrypcja opiera się na zaufaniu do zagranicznego aktu. W procedurze
transkrypcji nie podlegają sprawdzeniu a tym bardziej ponownemu ustaleniu
dane ujawnione w akcie.
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Kontrola treści zagranicznego aktu a w konsekwencji odmowa transkrypcji
możliwa jest w bardzo ograniczonym zakresie i w wyjątkowych przypadkach. Jej
formalną podstawą jest klauzula porządku publicznego, tj. podstawowe zasady
polskiego porządku prawnego. Ma tu jak się wydaje zastosowanie przez analogię
art. 1146 § 1 pkt 7 K.p.c., który wśród negatywnych przesłanek uznania w Polsce zagranicznego orzeczenia sądowego wymienia sprzeczność z podstawowymi
zasadami porządku prawnego w Polsce.
Powyższe uwagi mają również odniesienie do innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, który nie wymaga uznania w Polsce jak stanowi art. 73 ust. 4 P.a.s.c. i jest podstawą do zmieszczenia wzmianki dodatkowej
w transkrybowanym zagranicznym akcie stanu cywilnego. Dotyczy to np. odnotowania rozwodu, przysposobienia a także zmiany nazwiska lub imienia, które
miały miejsce za granicą. Zagraniczne dokumenty co do zasady nie podlegają
uznaniu z mocy prawa i nie podlegają dodatkowej weryfikacji merytorycznej,
poza oceną z punktu widzenia klauzuli porządku publicznego (art. 6 P.p.m.).
Przy czym klauzula porządku publicznego kładzie nacisk, na skutki zastosowania
obcych przepisów prawnych jakie wynikałyby z uznania orzeczenia. Odmienne
stanowisko byłoby zbyt formalistyczne i niezgodne z wymaganiami międzynarodowego obrotu prawnego.
W praktyce kierowników USC kontrowersyjna jest kwestia zapisów w polskich księgach stanu cywilnego dotycząca zmiany imienia i nazwiska dokonanych za granicą w postępowaniu sądowym bądź administracyjnym, na podstawie
orzeczeń sądowych bądź decyzji innych organów w odniesieniu do obywatela
polskiego.
Należy bez wątpienia mieć na uwadze postanowienia art. 15 ust. 1 P.p.m.
w związku z art. 16 tego prawa. Jednak jak w mim komentarzu do ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wyd. 3 Lexis Nexis z 2012, s. 47–49, jeżeli orzeczenie sądu
obcego państwa rozstrzyga np. o rozwodzie i jednocześnie o zmianie nazwiska
podlega uznaniu ex lege, to należy uznać, że podlega ono uznaniu w całości niezależnie od postanowień art. 15 P.p.m.
Co do decyzji pozasądowych organów zagranicznych sprawa nie jest jednoznaczna w świetle ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ale pozostaje w związku
z art. 15 P.p.m.
Michał Wojewoda3, który powołując się na postanowienia art. 1145 i 1149
K.p.c. wyraża w tym przedmiocie następujący pogląd „Jeżeli zainteresowany wy3

Tenże, Stosowanie norm kolizyjnych w praktyce urzędów stanu cywilnego. Uwagi na tle nowej
polskiej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, „Metryka 2011, nr 1 s. 58. Zob. także wyroki
NSA z dnia 24 stycznia 2014 r. ATK II OSK 2033/12 i z dnia 6 sierpnia 2014 r. Akt II OSK
407/13.
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każe, że dokonał już zmiany imienia lub nazwiska za granicą w drodze sądowej lub administracyjnej a nie zachodzą przesłanki do odmowy uznania (art.
1146 K.p.c.), to należy dokonać stosownej wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego. Dotyczy to moim zdaniem również obywateli polskich, którzy
zmienili imię lub nazwisko według zagranicznych procedur na podstawie prawa
obcego. Sam fakt, że gdyby dokonywali takiej zmiany w Polsce, to zastosowanie znalazłoby ich prawo ojczyste (prawo polskie) a konkretnie krajowa ustawa
z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, nie stanowi jak
się wydaje wystarczającej podstawy do odmowy uznania rozstrzygnięcia organu
zagranicznego”.
Nie może być uznane w moim przekonaniu za podstawę dokonanie wzmianki w akcie stanu cywilnego o zmianie imienia lub nazwiska dokument zagraniczny
z grupy ewidencji ludności informujący o takich zmianach. Może to być jedynie
dokument orzekający o zmianie imienia bądź nazwiska, albo potwierdzający
przyjęcie oświadczenia o woli zmiany imienia bądź nazwiska, skutkujący taką
zmianą. Należy mieć na uwadze iż zmiana imienia bądź nazwiska ma charakter
konstytutywny i tylko dokument o takim charakterze może stanowić podstawę
wpisu w formie wzmianki dodatkowej4.

4

Zob. wyrok NSA z 6 sierpnia 2014 r. II OSK 407/13.

Przemysław Wypych

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.
Komentarz (art. 5)

Art. 5. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę
na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska
posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Komentowany przepis realizuje ochronę nazwisk historycznych przez
wprowadzenie względnego zakazu nadawania tego rodzaju nazwisk w trybie
administracyjnym. Ratio legis tego zakazu leży, jak należy mniemać, w potrzebie zapobieżenia rozpowszechnianiu się nazwisk trwale złączonych w zbiorowej
świadomości z konkretnymi osobami, które dzięki swym wybitnym zasługom
na polu szeroko rozumianej działalności publicznej zyskały sobie status postaci
historycznych, tworzących narodowy bądź ogólnoludzki panteon sław. Szacunek, jakim darzymy dokonania tych osób, uzewnętrzniany może być na różne
sposoby, spośród których za najoczywistszy – obok wnoszenia pomników czy
innych monumentów poświęconych tym osobom – polega na oznaczaniu ich
imionami lub nazwiskami ulic, placów, miast, obiektów geograficznych (Ameryka, Góra Kościuszki, Morze Beringa), jednostek pływających (statek pasażerski
Batory), pierwiastków chemicznych (nobel, kopernik), obiektów astronomicznych (planetoida Brahms) czy też pewnych instytucji pożytku publicznego, jak
szkoły, wyższe uczelnie, sale koncertowe czy szpitale. O ile powyższa metoda
służy upamiętnianiu ludzi zasłużonych przez utrwalanie brzmienia i upowszechnianie użycia ich imiennych oznaczeń osobowych w odniesieniu do nowych, nieosobowych desygnatów, prowadząc nierzadko do tego, iż oznaczenia te zaczynają
w takim charakterze żyć własnym życiem (wyrazistszym przykładem będzie w tej
mierze zapewne Jan Paweł Woronicz, którego nazwisko przeciętnemu zjadaczowi
Mgr Przemysław Wypych, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
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chleba zdecydowanie najczęściej kojarzyć się będzie z Telewizją Polską, mającą
siedzibę przy ulicy nazwanej jego imieniem, natomiast dla mało kogo będzie
się ono łączyć z postacią czy dokonaniami noszącego je prymasa Królestwa
Polskiego), o tyle zakaz nadawania imion czy nazwisk zasłużonych postaci innym osobom honoruje pamięć o tych pierwszych w sposób zgoła odmienny,
a mianowicie zapewnia ich imionom i nazwiskom pewnego rodzaju wyjątkowość
i niepowtarzalność – zastrzegając je jako oznaczenia osobowe na rzecz osób
wsławionych. Leżący u podstaw tej drugiej metody okazania szczególnej rewerencji pewnym imionom i nazwiskom sposób myślenia ma swą wielowiekową
tradycję, co zilustrować można dwoma przykładami z naszej własnej historii.
Oto Jan Długosz odnotowując przedwczesną śmierć w roku 1395 dwudziestopięcioletniej starszej siostry królowej Jadwigi – Marii Andegaweńskiej, wyraża
w dziesiątej księdze swych Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego
myśl następującą: „A ja uważam za rzecz wielce niegodziwą nadawanie jakiejkolwiek kobiecie, nawet znakomitej, imienia Maria, ponieważ ono przystoi tylko
naszej Najjaśniejszej Pani”2, co Paweł Jasienica, za którym przytaczam powyższy
fragment (aczkolwiek w innym tłumaczeniu), nazywa „prastarym i całkiem już
zapomnianym przesądem polskim”, przypominając zarazem następujące wywody Zygmunta Glogera z I tomu jego Encyklopedii Staropolskiej: „Za panowania
Piastów nad Wisłą i Wartą żaden szlachcic polski nie używa imienia Ziemowit,
Mieszek, Bolesław, Leszek, Kazimierz, Władysław (czyli Włodzisław), Ziemomysł i Przemysław. Tak samo na Pomorzu gdańskim, gdzie w rodzie książęcym
ukazują się Świętopełki, Dambory, Mszczuje, Racibory i Warcisławy, żaden tamtejszy rycerz takiego imienia nie nosi”3. Powyższe uzupełnia Autor uwagą, że
„to samo zjawisko występuje w dziejach Rusi i Czech, gdzie jeden tylko Wacław
stanowi wyjątek, bo wcześnie trafił do kalendarza kościelnego. Nasz, czeski lub
ruski rycerz może nosić imię władcy sąsiedniej dynastii słowiańskiej, lecz nie
waży się zapożyczać go od własnej”4. Niezależnie od różnej natury uwarunkowań
rodzących szczególny status pewnych osób (przekonania religijne, podległość
zwierzchniej władzy) w obu przytoczonych przykładach mamy do czynienia
z identycznym sposobem okazywania szacunku tym osobom, a to przez powstrzymywanie się od nadawania ich imion innym ludziom, skutkiem czego
imiona te zyskują swoistą „wyłączność”. Metoda ta, przybrana w szaty administracyjnego zakazu na użytek bieżącej polityki wewnętrznej totalitarnego państwa,
wykorzystana została również i współcześnie, jak bowiem niedawno przeczytać
2

J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Księga dziesiąta 1370–1405,
Warszawa 2009, s. 277.
3 Cyt. za: P. Jasienica, Polska Jagiellonów, Warszawa 2007, s. 107.
4 Tamże.
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można było w prasie codziennej: „komunistyczny dyktator Korei Północnej Kim
Dzong Un uznał, że jest jedyny i niepowtarzalny, dlatego nikt nie może nazywać
się tak jak on. Członkowie partii wydali więc dyrektywę, która zakazuje rodzicom nadawania nowo narodzonym dzieciom takiego samego imienia i nazwiska,
jakie nosi <wielki przywódca>. Co więcej, tysiące mieszkańców kraju, którzy
już się tak nazywają, muszą natychmiast zaprzestać używania własnego imienia
i nazwiska oraz zmienić wszystkie dokumenty, włącznie z aktem urodzenia. Nie
wiadomo, ile dokładnie jest takich osób. Reuters podaje jednak, że Kim jest
wyjątkowo często występującym w Korei nazwiskiem, a Dzong Un to popularne imiona nadawane dzieciom. Wyeliminowanie wszystkich innych osób, które
nazywają się tak jak przywódca, ułatwia propagandzie tworzenie kultu jednostki”5. Opisywana dyrektywa stanowi groteskowe w swej krańcowości exemplum
zastosowania myśli, że niepowtarzalność imienia lub nazwiska może być formą
uhonorowania konkretnej noszącej je postaci.
Ochrona nazwisk historycznych w obowiązującej ustawie przybrała postać
względnego zakazu nadania nazwiska historycznego jako negatywnej przesłanki
administracyjnej zmiany nazwiska6. Względny charakter tego zakazu polega na
istnieniu wyjątku, odnoszącego się do wnioskodawcy posiadającego członków
rodziny noszących historyczne, o nadanie którego ten ubiega się. Historyczny
charakter wnioskowanego nazwiska nie będzie przeto przeszkodą dla wydania
pozytywnej decyzji w przedmiocie zmiany nazwiska, o ile to wnioskodawca wykaże się posiadaniem członków rodziny o tym nazwisku. Podkreślenia wymaga,
że wykazanie się posiadaniem członków rodziny o wnioskowanym nazwisku historycznym sprawia, że nie zachodzi ustawowa przeszkoda dla zmiany nazwiska
określona w omawianym przepisie, ale nie jest bynajmniej jednoznaczne z ustaleniem istnienia ważnego powodu uzasadniającego zmianę nazwiska w rozumieniu
art. 4. Przesłanki: pozytywna, określona w art. 4 ust. 1, oraz negatywna, statuowana w art. 5, mają charakter samodzielny, toteż winny być w postępowaniu
o zmianę nazwiska odrębnie zbadane. Względy ekonomii procesowej najczęściej nakazywać będą mym zdaniem rozpoczęcie merytorycznej oceny wniosku
od kwestii przesłanki negatywnej z art. 5, ustalenie bowiem, że ubiegający się
o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wnioskodawca nie posiada członków
rodziny o tym nazwisku a limine wyłącza możliwość uwzględnienia wniosku
i czyni zbytecznym roztrząsanie zagadnienia, czy podniesione na uzasadnienie
wniosku okoliczności faktyczne podlegają zakwalifikowaniu jako ważne powody
w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy. Wydaje się, że w większości przypadków ocena
tego, czy wnioskowane nazwisko należy do chronionych nazwisk historycznych,
5
6
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będzie prostsza i szybsza niż udowodnienie istnienia okoliczności faktycznych
podniesionych we wniosku jako ważne powody oraz ich ocena jako takich w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy.
Definicja „członka rodziny” znajduje się w art. 3 pkt 3 ustawy i obejmuje
małżonka oraz wstępnych wnioskodawcy. W komentarzu do tego przepisu zostało już wskazane, że małżonek to osoba pozostająca z wnioskodawcą w związku
małżeńskim trwającym w czasie orzekania w przedmiocie wniosku o zmianę
nazwiska, a z kolei do wstępnych wnioskodawcy zaliczają się jego krewni w linii
prostej, od których wymieniony pochodzi, a zatem jego matka, ojciec, babka,
dziadek, prababka, pradziadek itd. Uważam, że małżonka i krewnych o nazwisku
historycznym jako warunkujących nabycie tego nazwiska w trybie administracyjnymi nie należy ograniczać do kręgu osób żyjących w czasie rozstrzygania wniosku i że należy opowiedzieć się za możliwością zmiany nazwiska na nazwisko
historyczne również w razie, gdy wskazany przez wnioskodawcę członek rodziny
jest osobą zmarłą – zwłaszcza w przypadku, gdy jednocześnie okoliczności powoływane przez wnioskodawcę jako ważne powody uzasadniające zmianę nazwiska
odnoszą się właśnie do relacji łączących go z tą osobą. Przykładowo jeśli jako
powody zmiany nazwiska wskazane zostałyby przez wnioskodawcę względy sentymentalne i uczuciowe łączące go ze zmarłym małżonkiem, noszącym nazwisko
historyczne, to brak jest mym zdaniem jakichkolwiek racji, by wnioskowi temu
nie uczynić zadość. W takim wypadku należałoby wszak zastrzec wymóg, by
małżeństwo ustało wskutek śmierci tego małżonka, a nie skutkiem wcześniejszego rozwiązania go lub unieważnienia.
Warunek posiadania członka rodziny o nazwisku historycznym, o którym
mowa in fine komentowanego przepisu, będzie spełniony, o ile wnioskodawca wykaże się choćby jednym krewnym o tym nazwisku albo też choćby tylko
małżonkiem. Wprawdzie bowiem omawiany przepis posługuje się w tej mierze
liczbą mnogą („chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku”), to jednak nie może budzić wątpliwości, że jest
to wyłącznie kwestia językowej stylizacji i że ustawodawcy nie chodziło bynajmniej, aby dla uchylenia zakazu nabycia nazwiska historycznego wnioskodawca
winien był wykazywać się co najmniej dwoma członkami rodziny noszącymi to
nazwisko. Byłoby zresztą rzeczą groteskowej, biurokratycznej buchalterii, gdyby
w postępowaniu o zmianę nazwiska kierownik urzędu stanu cywilnego winien
był zliczać członów rodziny wnioskodawcy noszących historyczne nazwisko (na
zasadzie: „matka i pradziadek” lub „mąż i babka”).
Ocena, czy wnioskowane nazwisko należy do nazwisk historycznych, wsławionych w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo
wojskowej, należy do prowadzącego postępowanie kierownika urzędu stanu cywilnego (w drugiej zaś instancji – do wojewody). Ustawodawca nie podał w tej
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mierze żadnych dodatkowych wskazówek, a użyte przezeń określenia mają charakter jednoznacznie ocenny (historyczność, wsławienie). Niepodobna przedstawić ani żadnego zamkniętego katalogu postaci, których nazwiska objęte są
ochroną komentowanego przepisu, ani sformułować żadnych ścisłych kryteriów,
pozwalających na dokonywanie w tej mierze jednoznacznych ustaleń. Wydaje się
jednak możliwym wskazanie kilku ogólnej natury wytycznych. Przede wszystkim
zatem za nazwiska historyczne (wsławione) należy uznawać te, które przynależą
do pewnego kanonu, objętego – przynajmniej teoretycznie – wykształceniem
ogólnym przeciętnie edukowanego obywatela. Nie wydaje się racjonalne, by
zaliczać tu postacie, których osiągnięcia stanowiły może nawet kamienie milowe rozwoju poszczególnych nauk, punkty przełomowe kampanii wojennych
itp, ale pozostają znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów i jako takie przeciętnej osobie dysponującej nawet wyższym wykształceniem w innej dziedzinie
z niczym konkretnym się nie kojarzą. Z tego też powodu nie podzielam przedstawionej w piśmiennictwie tezy o powinności zwracania się przez kierownika
urzędu stanu cywilnego w wypadkach wątpliwych o opinię do miarodajnych
instytucji kultury i nauki, takich jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy wreszcie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego7. Uważam, że kwestia zakwalifikowania danego nazwiska
jako historycznego winna być rozstrzygana w ramach erudycyjnych kompetencji
kierowników urzędu stanu cywilnego, mogących się w razie potrzeby posiłkować
także wiedzą dostępną w zbiorach bibliotecznych i publikacjach internetowych
– bez uciekania się do twierdzeń formułowanych przez indywidualne lub instytucjonalne podmioty specjalistyczne, które to z uwagi na ocenny charakter
kryterium „historyczności nazwiska” nie będą z natury rzeczy poddawały się
żadnym zobiektywizowanym procedurom weryfikacji, a tym samym sprowadzać
się będą wyłącznie do roli argumentum ad auctoritatem.
Nazwiska historyczne (wsławione), o których mowa w komentowanym
przepisie, obejmują tak postacie historii rodzimej, jak i powszechnej. Brak jest
normatywnych podstaw do ograniczania kręgu nazwisk historycznych (wsławionych), jedynie do kart historii ojczystej. Lege non distinguente William Shakespeare zalicza się do omawianej grupy na równi z Juliuszem Słowacki, Wilhelm
Zdobywca z Władysławem Jagiełłą, Jan Sebastian Bach z Witoldem Lutosławskim, zaś Caravaggio z Janem Matejką.
Historyczność i wsławienie to terminy, które w rozumieniu komentowanego
przepisu cieszyć się muszą walorem powszechności, nie chodzi tu o postacie
wprawdzie zasłużone, jednak których sława ma znaczenie li tylko lokalne czy
7
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regionalne; byłoby wysoce niewskazane, gdyby ocena, czy konkretne nazwisko
ma charakter „historyczny”, zależeć miała od właściwości miejscowej organu
i lokalnych uwarunkowań historyczno-społecznych. Nie można utożsamiać
nazwisk historycznych także z wszystkimi postaciami odnotowanymi w encyklopediach ogólnych bądź specjalistycznych tudzież podobnego rodzaju wydawnictwach i publikacjach (w tym internetowych, np. Wikipedia). Ich mnogość jest
tak wielka, że tego rodzaju wykładnia objęłaby chyba większość standardowo
brzmiących, „nieegzotycznych”, „nieekstrawaganckich” nazwisk funkcjonujących
w polskim obszarze językowym, wyłączając ich dostępność w ramach postępowania o administracyjną zmianę nazwiska.
Na aprobatę zasługuje pogląd Alicji Czajkowskiej, wedle którego „nie będą
[...] podlegać ochronie nazwiska, które nosiły osoby sławne, ale które to nazwiska się upowszechniły, np. Dąbrowski, Kwiatkowski, Sikorski, Kwaśniewski”8.
Rozpowszechnienie się konkretnego nazwiska, przysługującego niegdyś postaci
historycznej, wsławionej, jest czynnikiem na tyle osłabiającym postrzeganie tego
nazwiska jako oznaczającego tę konkretną historyczną postać, że praktycznie
eliminującym możliwość osiągnięcia opisanych na wstępie celów, jakim służy
ochrona nazwisk historycznych statuowana komentowanym przepisem. Nie
wydaje się racjonalnym trudem zapobieganie dalszemu rozpowszechnianiu się
nazwiska, które już temu procesowi zdążyło ulec i którego „historyczność” jest
w powszechnym odbiorze społecznym w przeważającej mierze nieczytelna albo
wręcz całkowicie zatarta. Komuż z nas na dźwięk nazwiska „Dąbrowski” przychodzi od razu na myśl generał – twórca Legionów Polskich we Włoszech, a nazwisko „Kwiatkowski” kojarzy się przede wszystkim z wicepremierem z czasów
II Rzeczypospolitej?
Realność ochrony nazwisk historycznych wymaga, aby na równie z ubieganiem się o nadanie w trybie administracyjnym nazwiska historycznego traktować
przypadki, w których wnioskowane nazwisko różni się od nazwiska historycznego jedynie sposobem ortograficznego zapisu (Mickiewitch, Bajron, Kiri-Skłodowska), albo też w których nazwisko historyczne stanowi jeden z członów
nazwiska wnioskowanego (Kowalski-Chopin, albo wręcz: Marszałek-Piłsudski,
Hrabia-Fredro) względnie wzbogacone jest tylko poprzedzającą je partykułą
(von Poniatowski, de Kościuszko). Przeciwne zapatrywanie prowadziłoby nie
tylko do iluzoryczności ochrony nazwisk historycznych, ale wręcz do ich ośmieszania przez czynienie z nich przedmiotów ortograficzno-leksykalnych zabaw
czy żartów.
Chociaż ochrona nazwisk historycznych podyktowana jest uznaniem wybitnych zasług postaci je noszących, a więc ma u swych założeń jednoznacznie
8
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pozytywną ocenę politycznych, artystycznych czy społecznych osiągnięć konkretnych postaci, analiza treści omawianego przepisu pozwala na sformułowanie
wniosku, iż wykracza on poza zakres tak rozumianych celów. Otóż definiując
nazwisko historyczne, ustawa określa je jako „wsławione w dziedzinie kultury,
nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej”. <Wsławiać się> z kolei, jak uczą słowniki, to tyle co <stawać się sławnym, znanym, głośnym, zyskiwać
sławę, rozgłos>9. Tak przedstawiające się znaczenie powyższego słowa obejmuje
nie tylko przypadki osób, które swój rozgłos i trwałe wpisanie się na kartach
historii zawdzięczają pozytywnie ocenianym osiągnięciom czy talentom, ale
również i takie postacie, które swój historyczny rozgłos osiągnęły za pomocą
czynów ocenianych jednoznacznie negatywnie – haniebnych, zbrodniczych itp.
(przewagę liczebną w tej kategorii będą mieć zapewne działacze niwy politycznej
i wojskowej). Innymi słowy obejmować będzie zarówno to, co mieści się w znaczeniu słowa „sława” rozumianym jako „dobra sława”, jak i to, co kiedyś zwano
„osławą” – czyli „złą sławą”. Ustawodawca mógłby wprawdzie w prosty sposób
wyeliminować z tak pojętego zakresu desygnatów terminu „nazwisko historyczne” owe czarne charaktery, a to przez zamieszczenie po słowie „wsławione” słowa
„zasługami’, na podobieństwo definicji zawartej niegdyś w § 5 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1930 roku. Powstaje wszelako
retoryczne nieco pytanie czy byłoby wskazanym – choćby nawet tylko formalnie – umożliwienie ubiegania się o zmianę nazwiska na nazwiska typu „Stalin”,
„Mengele” czy „Dzierżyński”.

9
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Obowiązki osób odnośnie zgromadzenia wymaganych dokumentów
wobec których zawierane jest małżeństwo katolickie

Zanim duchowny pobłogosławi sakramentalny związek małżeński winien
zgromadzić wszystkie dokumenty jakie prawo kanoniczne1 w poszczególnych
przypadkach od niego wymaga.
1. Wymagane dokumenty przy zawieraniu wszystkich małżeństw

Nupturienci, którzy zgłaszają się do kancelarii parafialnej, winni udowodnić,
iż konkretny proboszcz jest kompetentny do załatwiania formalności związanych
z zawarciem sakramentu małżeństwa. Dowodem tego jest – ogólnie rzecz biorąc
– zamieszkanie stałe lub tymczasowe jednego z nich. Potwierdzeniem tego są
dane zawarte w dowodzie osobistym narzeczonego lub narzeczonej. W wypadku,
gdyby strony z jakiegoś powodu pragnęły zawrzeć małżeństwo w parafii, w której
nie mają pobytu ani stałego, ani tymczasowego, ani nawet miesięcznego, winni
proboszczowi tej parafii przedłożyć tzw. licencję, wystawioną przez własnego
ordynariusza lub proboszcza (kan. 1115 KPK).
Jeżeli nupturienci nie byli ochrzczeni w parafii zawierania małżeństwa, winni przedłożyć aktualną metrykę chrztu ze swojej parafii. Zarówno instrukcje Stolicy Apostolskiej jak i Episkopatu Polski nakazują, aby świadectwo chrztu było
wystawione najwyżej na sześć miesięcy przed ślubem.2 Gdyby jedno z nupturientów z różnych powodów nie mogło przedłożyć wspomnianej metryki, proboszcz
winien upewnić się o fakcie chrztu św. oraz stanie wolnym poprzez oświadczenie złożone pod przysięgą przez dwóch świadków. Gdyby narzeczeni nie
Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zob. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannus Pauli pp II promulgatus. AAS 75 (1983)
pars II. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., [dalej cyt.: kan. ... KPK]
2 Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z dnia 13 XII 1989 r.
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mogli przedstawić wiarygodnych świadków, także wówczas, gdy mimo zeznań
świadków pozostaje uzasadniona wątpliwość co do stanu wolnego, duchowny
przeprowadzający dochodzenie przedślubne powinien – zwłaszcza w przypadkach trudniejszych – zwrócić się po wskazówki do miejscowego ordynariusza.
Dość często można spotkać się z sytuacją, kiedy jedno z narzeczonych lub
obydwoje zawierali wcześniej sakrament małżeństwa. W tego rodzaju sytuacji
duchowny oprócz metryki chrztu winien żądać innych dokumentów. Takimi
dokumentami mogą być: 1) prawomocny dekret lub wyrok sądu kościelnego
orzekający nieważność małżeństwa (kan. 1684 KPK); 2) w razie śmierci współmałżonka – autentyczny dokument śmierci wystawiony przez władzę kościelną
lub cywilną; 3) w braku powyższego dokumentu – orzeczenie o domniemanej
śmierci współmałżonka, wydane przez ordynariusza miejsca (kan. 1707 KPK);
4) w razie niedopełnienia małżeństwa – autentyczny dokument dyspensy papieskiej (kan. 1706 KPK); 5) w razie zamiaru rozwiązania małżeństwa na korzyść
wiary – dekret ordynariusza miejsca stwierdzający zaistnienie warunków do
skorzystania z przywileju wiary.
We wszystkich przypadkach winno być świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. przepisom w sprawie zapowiedzi
przedślubnych nadał charakter partykularny. Gdyby nie mogły być wygłoszone
zapowiedzi, proboszcz powinien uzyskać dyspensę od miejscowego ordynariusza. Według obowiązującego prawa mają być głoszone dwie zapowiedzi przedślubne. Ponadto proboszcz ma zadbać aby narzeczeni odbyli nauki przedślubne.
W przypadku ich braku winno być również zezwolenie miejscowego ordynariusza. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku gdy duchowny o takie dokumenty nie postara się, małżeństwo będzie błogosławione ważnie ale niegodziwie.
2. Dokumenty w przypadku zaistnienia przeszkody zrywającej

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. wylicza 12 przeszkód zrywających
(kan. 1083–1094 KPK). Wśród tych przeszkód zrywających tylko trzy według
nauki kanonistów są z prawa naturalnego, a więc: impotencja, węzeł małżeński
oraz pokrewieństwo we wszystkich stopniach linii prostej oraz do drugiego stopnia w linii bocznej. W związku z tym w tego rodzaju sytuacjach nie może być
mowy o uzyskaniu dyspensy.
Ordynariusz miejsca ma władzę dyspensowania od przeszkody braku wieku,
uprowadzenia, pokrewieństwa w trzecim i czwartym stopniu linii bocznej, powinowactwa, przyzwoitości publicznej oraz pokrewieństwa prawnego. O taką dyspensę pod klauzulą nieważności małżeństwa winien zatroszczyć się duchowny.
Odnośnie przeszkody małżonkobójstwa dyspensę w przypadkach zwyczajnych udziela Stolica Apostolska (kan. 1078 § 2 n. 2 KPK). Ordynariusz
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miejscowy mógłby udzielić dyspensy od tej przeszkody tylko w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 1079 § 1 KPK) oraz w przypadku naglącym (kan. 1080 § 1
KPK). W niebezpieczeństwie śmierci oraz w przypadku naglącym – pod znanymi
warunkami – mógłby udzielić również proboszcz, a także świadek kwalifikowany
prawnie delegowany do pobłogosławienia małżeństwa oraz duchowny asystujący
przy zawieraniu małżeństwa według formy nadzwyczajnej (kan. 1079 § 2, 1080
§ 1 KPK ) i spowiednik (kan. 1079 § 3, 1080 § 1 KPK).
Co zaś tyczy się przeszkody święceń to dyspensowanie jest zarezerwowane
Stolicy Apostolskiej. Sprawę dyspensy od święceń diakonatu udziela Kongregacja Sakramentów, natomiast od prezbiteriatu Kongregacja Nauki Wiary. Stolica
Apostolska nie zwykła natomiast dyspensować od święceń biskupich, taki jest
wielowiekowy zwyczaj Kościoła. Odnośnie przeszkody publicznego wieczystego
ślubu czystości osoby takie muszą przedłożyć indult sekularyzacyjny. Jeżeli zakon
jest na prawie papieskim, taki indult wydaje Stolica Apostolska (kan. 684 § 5).
W przypadku gdyby instytut zakonny był na prawie diecezjalnym, decyzję taką
podejmuje miejscowy biskup.
3. Dokumenty odnośnie do wady zgody małżeńskiej

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. wylicza szereg wad zgody małżeńskiej.
Ogólnie rzecz biorąc nie można uzyskać dyspensy w tego rodzaju sytuacjach,
z jednym wyjątkiem. Dotyczy to małżeństwa zawieranego pod warunkiem.3 Aby
małżeństwo zawarte pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości
było godziwe, musi na nie wyrazić zgodę daną na piśmie miejscowy ordynariusz
(kan. 1102 § 3 KPK).
Odnośnie do wyrażenia zgody małżeńskiej wymagane są także dokumenty, gdy małżeństwo zawierane jest przez pełnomocnika.4 Pełnomocnictwo do
swej ważności musi być sporządzone na piśmie i podpisane przez mocodawcę
oraz przez proboszcza lub ordynariusza miejsca wystawienia pełnomocnictwa,
albo przez kapłana delegowanego przez jednego z nich, albo przynajmniej przez
dwóch świadków. Pełnomocnictwo może też być sporządzone w formie dokumentu urzędowego po myśli prawa cywilnego (kan. 1105 § 3 KPK).
3

Więcej na ten temat zob. M. Wróbel Problem zawarcia małżeństwa warunkowego ze skutkami cywilno-prawnymi w Polsce, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga,
M. Wróbel, t. III, Lublin 2003.
4 Odnośnie do zawierania małżeństwa przez pełnomocnika na pytanie celebransa: „czy
chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?”, a także na pytania
następne, na które Rytuał każe odpowiedzieć: „chcemy”, strona, która staje osobiście, odpowiada: „chcę”, pełnomocnik zaś: „ja, N.N. jestem upoważniony (a) na mocy prawnie wystawionego
pełnomocnictwa odpowiedzieć w imieniu N.N.: „chcę”.
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4. Brak formy kanonicznej

W przypadku braku formy kanonicznej również potrzebna jest dyspensa.
Może jej udzielić ordynariusz miejsca. W takiej sytuacji ordynariusz winien
przypomnieć duchownemu by ten zatroszczył się o to, aby dyspensa i zawarcie
małżeństwa zostały zapisane w księdze zaślubionych, zarówno w kurii biskupiej, jak i w parafii własnej strony katolickiej, w której proboszcz przeprowadził
badanie stanu wolnego. O zawarciu małżeństwa ma powiadomić ordynariusza
i proboszcza jak najszybciej małżonek katolicki (kan. 1121 § 3 KPK).
5. Małżeństwa mieszane

W przypadku małżeństw mieszanych proboszcz zanim pobłogosławi takie
małżeństwo zobowiązany jest zwrócić się do ordynariusza miejsca po zezwolenie. Zezwolenia takiego ordynariusz może udzielić, jeśli zostały spełnione następujące warunki: 1) strona katolicka oświadczyła, że pozostanie przy wierze
katolickiej i złożyła szczerą obietnicę, iż dołoży wszelkich starań aby potomstwo
było ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim; 2) strona niekatolicka została odpowiednio pouczona o obietnicy złożonej przez stronę katolicką; 3) obie
strony zostały pouczone o celach i istotnych przymiotach małżeństwa oraz żadna
z nich ich nie wykluczyła (kan. 1125 KPK). Duchowny powinien dopilnować
aby strona katolicka złożyła swój podpis na trzech egzemplarzach swoich oświadczeń i przyrzeczeń. Na tylu też egzemplarzach także strona niekatolicka powinna
podpisać się pod swoim oświadczeniem. Jeden z tych egzemplarzy winien być
dołączony do protokołu kanonicznego badania narzeczonych, drugi z prośbą
winien być wysłany do Kurii Biskupiej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
mieszanego, trzeci natomiast otrzymuje strona katolicka.
Należy dodać, że jeżeli małżeństwo zawiera strona katolicka ze stroną niekatolicką obrządku wschodniego, kanoniczna forma zawarcia wymagana jest
tylko do godziwości: do ważności zaś konieczny jest udział świętego szafarza,
z zachowaniem innych wymogów prawa (kan. 1127 § 1 KPK).
6. Inne sytuacje

Ponadto kan. 1071 § 1 KPK stanowi: poza wypadkiem konieczności nie
można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy: 1) małżeństwie
tułaczy; 2) małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte według prawa
państwowego; 3) małżeństwie osoby, które wiążą naturalne obowiązki wobec
innej strony lub dzieci, wynikające z poprzedniego związku; 4) małżeństwie osoby, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką; 5) małżeństwie osoby związanej
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cenzurą; 6) małżeństwie małoletnich, bez wiedzy rodziców albo wobec ich uzasadnionego sprzeciwu. O takie zezwolenie winien zatroszczyć się duchowny zanim będzie asystował przy zawieraniu małżeństwa.
Należy jeszcze wspomnieć o przypadku, kiedy ma miejsce małżeństwo
tajne. Obowiązujący kodeks postanawia, iż na tajne zawarcie małżeństwa ordynariusz miejsca może zezwolić jedynie na podstawie poważnej i naglącej przyczyny (kan. 1130 KPK). Prośbę do ordynariusza o pozwolenie na tajne zawarcie
małżeństwa strony mogą skierować osobiście lub za pośrednictwem własnego
proboszcza a nawet zaufanego kapłana. Akta małżeństwa zawartego tajnie duchowny winien sporządzić nie w parafialnej księdze małżeństw, lecz w specjalnej
księdze przechowywanej w tajnym archiwum kurii biskupiej (kan. 1133 KPK).
Obecnie w bardzo wielu prawomocnych wyrokach orzekających nieważność małżeństwa dołączona jest klauzula, iż jedna albo obydwie strony nie mogą
zawrzeć małżeństwa bez zgody właściwego ordynariusza5. Bez takiego zezwolenia ordynariusza duchowny nie może godziwie asystować przy zawieraniu sakramentu małżeństwa.
7. Małżeństwo konkordatowe

W konsekwencji Konkordatu zawartego między Rzeczypospolitą Polską
a Stolicą Apostolską, na mocy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz zmianie niektórych ustaw6, zawieranie związków małżeńskich może
mieć miejsce w obecności duchownego w formie wyznaniowej także ze skutkami
dla prawa świeckiego.
W związku z nowymi unormowaniami świątynie powyższych kościołów
i gmin stały się właściwymi miejscami do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi stąd też na tych duchownych ciążą te same obowiązki jakie nakłada konkordat na duchownego katolickiego. Aby małżeństwo zawarte przed duchownym
wywierało skutki cywilne według postanowień konkordatu niezbędne jednak
do tego jest spełnienie określonych przesłanek, których dopilnowanie należy do
tegoż duchownego. Są one następujące:
a) pomiędzy nupturientami brak jest przeszkód wynikających z prawa polskiego; duchowny nie może przyjąć oświadczeń woli bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego
(art. 8 § 1).
5

Szerzej na ten temat – S. Paździor, Uchylanie klauzul dołączonych do wyroków w Archidiecezji
Lubelskiej, „Ius matrimoniale”, t. II, Warszawa 1997, s. 145–157.
6 Dz. U. 1998 r. Nr 59, poz. 375.
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b) nupturienci złożą przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli
dotyczące wywarcia skutków cywilnych7. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń
duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności. Zaświadczenie to podpisują: duchowny, małżonkowie
i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń (art. 8 §
2). Złożenie oświadczenia woli nie stanowi uzewnętrznienia zgody małżeńskiej,
bowiem strony czynią to już przez samo zawarcie małżeństwa kanonicznego.
Jest zatem terminem czysto technicznym, dodatkowym oświadczeniem będącym
jedynie zdarzeniem prawnym a nie deklaracją8.
c) zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na
wniosek przekazany USC w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa9. Duchowny przekazuje powyższy dokument wraz z zaświadczeniem sporządzonym
przez kierownika USC do urzędu stanu cywilnego osobiście, za pośrednictwem
osób trzecich lub za pośrednictwem poczty, poprzez nadanie przesyłki poleconej. W przypadku zaginięcia takiej przesyłki kierownik USC, na wiosek zainteresowanego, zwróci się do duchownego o potwierdzenie treści utraconego
zaświadczenia10.
Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego czynnikiem oficjalnym jest
duchowny, który przed odebraniem od stron oświadczeń woli obowiązany jest
poinformować strony o treści podstawowych przepisów prawa polskiego dotyczących zawarcia małżeństwa i jego skutków11.
8. Zawarcie małżeństwa na statku lub w samolocie

Pierwszym i jedynym dokumentem, który wprost zezwala na zawarcie małżeństwa na statku i reguluje kwestię asystencji świadka urzędowego jest motu
proprio Jana Pawła II „Stella Maris” z dnia 31 stycznia 1997 r.12. Art. VII § 3 tegoż
dokumentu odnosząc się bezpośrednio do kwestii małżeństw zawieranych na
pokładzie statku, stanowi, iż aby móc ważnie i godziwie asystować przy zawarciu
małżeństwa podczas podróży, kapelan Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza musi
otrzymać delegację od ordynariusza lub proboszcza parafii, w których jedna ze
stron zawierających małżeństwo ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie, lub też
7

Konkordat, art. 10 ust. 1, pkt 2.
W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998 s. 45.
9 Konkordat, art. 10, ust. 1 pkt 2.
10 Zob. art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
(tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.
11 W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000, s. 145.
12 AAS, 89(1997), s. 209–216.
8
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w której przebywała przez okres miesiąca, a w przypadku osób nie mających
żadnego miejsca zamieszkania, od proboszcza parafii, na terenie której znajduje
się port, gdzie osoby te weszły na statek. Kapelan ma obowiązek przekazać temu,
kto udzielił delegacji, dane o zawartym małżeństwie, aby mogło ono zostać zarejestrowane w księdze metrykalnej.
Art. VII § 3 papieskiego dokumentu odchodzi od obowiązującej od 1908
r. ścisłej zasady kompetencji terytorialnej proboszczów i ordynariuszy miejsca.
Bowiem przepis motu proprio „Stella Maris” dopuszcza, aby proboszcz lub ordynariusz miejsca delegował kapelana do asystowania przy zawarciu małżeństwa
poza własnym terytorium, co stanowi wielką innowację przepisów dotyczących
formy zawarcia małżeństwa, wykraczając poza zasadę przyjętą w kan. 1111 §
1 („intra fines sui territorii”).13 Użycie w papieskiej ustawie terminu „delegatio”
pozwala na wyciągnięcie kolejnego ważnego wniosku. Skoro kapelan do asystowania przy małżeństwie zawieranym na statku potrzebuje delegacji od ordynariusza miejsca lub proboszcza parafii terytorialnej, oznacza to, że ordynariusz
lub proboszcz parafii terytorialnej jednego z nupturientów (lub proboszcz czy
ordynariusz miejsca zaokrętowania, w odniesieniu do tułaczy) sam mógłby asystować przy zawarciu małżeństwa, bowiem oczywiste wydaje się, że ten, kto może
jakieś uprawnienie delegować, może osobiście z niego korzystać: „nemo dat quod
non habet”14.
Nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że w niebezpieczeństwie śmierci
można na pokładzie statku zawrzeć małżeństwo w formie nadzwyczajnej, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (kan. 1116 KPK). Oczywiście, gdyby
w takich okolicznościach na pokładzie był jakikolwiek kapłan lub diakon, powinien wziąć udział w celebracji małżeństwa, jednak nie w charakterze świadka
kwalifikowanego.15
Należy dodać, iż nie ma przepisów, które wprost regulowałyby zawarcie
małżeństwa na pokładzie samolotu. Żadnych uprawnień w tej dziedzinie nie
ma ani w aktualnej kanonicznej regulacji prawnej duszpasterstwa lotniczego16,
ani w ogólnym wykazie szczegółowych uprawnień kapelanów ludzi „w drodze”,
13

P. Majer, Ślub na pokładzie statku lub samolotu – problem kanonicznej formy zawarcia małżeństwa, „Ius matrimoniale” 8(14) 2003, s. 81.
14 M. Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De
Sacramentis. Tractatus canonicus, t. III, Taurini 1948, s. 788.
15 P. Majer, Ślub na pokładzie statku lub samolotu..., s. 83.
16 Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Directive per la Pastorale
Cattolica del Aviazione Civile, 14 III 1995 r. Tekst nie został opublikowany w AAS, ani w bardziej znanych zbiorach ustaw kościelnych. Dostępny na internetowej stronie Stolicy Apostolskiej
(www. vatican.va) – cyt. za P. Majer, Ślub na pokładzie statku lub samolotu, s. 83, przyp. 42.
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obejmujących także i tych, którzy pracują i podróżują w powietrzu17. Skoro jednak przepisy kanoniczne nie wykluczają sprawowania Eucharystii na pokładzie
samolotu, spotykamy opinię, że nie można bezwzględnie dyskwalifikować go
jako miejsca zawarcia małżeństwa, choć wydaje się to bardzo osobliwe.18
Wnioski

Zarówno prawo kanoniczne jak i prawo polskie szczegółowo reguluje kwestie związane z zawieraniem małżeństwa. Wśród tych przepisów zarówno prawa
kanonicznego jak i prawa polskiego są i te, które normują zagadnienia związane
z obowiązkami jakie spoczywają na osobach wobec których zawierane jest małżeństwo. W głównej mierze wymagania te dotyczą zebrania wszystkich zebranych
dokumentów do ważności zawieranego małżeństwa. W świetle prawa kanonicznego również do jego godziwości. Obowiązki te w obu systemach prawnych są
zróżnicowane w zależności od tego w jakich okolicznościach małżeństwo jest
zawierane. Z racji, iż w prawie kanonicznym jest więcej przeszkód i wad zgody
małżeńskiej, aniżeli w prawie polskim, z tego powodu na duchownym katolickim ciąży więcej obowiązków aby błogosławione przez niego małżeństwo było
zawierane ważnie i godziwie.

17

Dekret Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Turystów, Pro materna, 19 III
1982 r., AAS 74(1982), s. 742–745.
18 P. Majer, Ślub na pokładzie statku lub samolotu..., s. 84.
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Akty stanu cywilnego na obszarze postradzieckim:
Federacja Rosyjska. Część pierwsza

1. Ustawodawstwo dotyczące aktów stanu cywilnego Federacji Rosyjskiej

Z przepisu art. 2 ustawy federalnej „O aktach stanu cywilnego”1 wynika, że
ustawodawstwo regulujące akty stanu cywilnego składa się z tej właśnie ustawy,
która z kolei bazuje się na normach Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, Kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej2 oraz uchwalanych zgodnie z nimi aktach
prawnych Federacji Rosyjskiej. W przypadkach przewidzianych w UoASC przy
rejestracji aktów stanu cywilnego uwzględnia się normy ustanowione ustawami
podmiotów Federacji Rosyjskiej, które zostały uchwalone zgodnie z Kodeksem
rodzinnym Federacji Rosyjskiej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie
z art. 72 pkt K, cz. 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej objęte zakresem wspólnego działania Federacji Rosyjskiej oraz podmiotów Federacji Rosyjskiej jest
ustawodawstwo administracyjne, administracyjno-procesowe, ustawodawstwo
pracy, ustawodawstwo rodzinne, mieszkaniowe, rolne, wodne, leśne, ustawodawstwo o kopalinach użytecznych i dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Przy czym przepisy art. 72 Konstytucji FR w równym stopniu dotyczą republik, Krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodu autonomicznego i okręgów autonomicznych. Z tych jednostek – podmiotów – składa się
Federacja Rosyjska. Postanowienia konstytucji doprecyzowuje Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej i uchwalane zgodnie z nim inne ustawy federalne oraz
Dr Jarosław Turłukowski – Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski
Ustawa federalna „O aktach stanu cywilnego”: Федеральный закон от 15.11.1997, N 143-ФЗ
„Об актах гражданского состояния”. Tekst pierwotnie opublikowany w: „Собрание законодательства РФ”, 24.11.1997, N 47, ст. 5340 ze zm. [dalej cyt.: UoASC].
2 Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej: „Семейный кодекс Российской Федерации” от
29.12.1995 N 223-ФЗ. Tekst pierwotnie opublikowany w: „Собрание законодательства РФ”,
01.01.1996, N 1, ст. 16, ze zm. [dalej cyt.: K.r.).
1
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ustawy pochodzące od podmiotów Federacji Rosyjskiej. Należy podkreślić, że
ustawodawstwo rodzinne podmiotów FR może odnosić się do kwestii nieuregulowanych wprost w samym Kodeksie rodzinnym Federacji Rosyjskiej. Można
przykładowo w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa przepisy K.r., mogące mieć
znaczenie dla rejestracji aktów stanu cywilnego.
Po pierwsze, zgodnie z art. 32 pkt 1 K.r. małżonkowie według swojego życzenia wybierają przy zawarciu związku małżeńskiego nazwisko jednego z nich
jako nazwisko wspólne albo każdy z małżonków zachowuje swoje nazwisko rodowe, albo jeśli ustawy podmiotów Federacji Rosyjskiej nie stanowią inaczej,
dodaje do swojego nazwiska nazwisko drugiego małżonka. Jako przykład działania ustawodawstwa regionalnego (podmiotów Federacji Rosyjskiej) można
przytoczyć przepis art. 24 cz. 3 Kodeksu rodzinnego Republiki Tatarstan3, która
wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej stanowiącego, że „uwzględniając tradycje
narodowe w Republice Tatarstan, przy zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie według swojego życzenia mogą wybrać wersję pomniejszoną albo skróconą formę (derywat) nazwiska jednego z małżonków”. Na przykład, jeżeli rodowe
nazwisko małżonki „Galautdinowa”, nazwisko małżonka „Sitdikow”, to wspólne
nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego może brzmieć „Sitdik”.
Po drugie, zgodnie z art. 58 p. 2 K.r. imię dziecku nadaje się za zgodą rodziców, imię odojcowskie nadaje się od imienia ojca, chyba że co innego zostało przewidziane ustawami podmiotów Federacji Rosyjskiej lub opiera się na
zwyczaju narodowym. Z kolei art. 58 pkt 3 K.r. stanowi, że nazwisko dziecka
ustala się zgodnie z nazwiskiem rodziców. Przy różnych nazwiskach rodziców,
dziecku nadaje się nazwisko ojca lub nazwisko matki za zgodą rodziców, jeśli
coś innego nie zostało przewidziane ustawami podmiotów Federacji Rosyjskiej.
W praktyce realizację takich możliwości ponownie można zilustrować, przytaczając przepis art. 49 pkt 3 Kodeksu rodzinnego Republiki Tatarstan, imię odojcowskie za zgodą rodziców może być nadane zgodnie z tradycjami narodowymi
w drodze dodania do imienia ojca słowa „uły” (dla dziecka płci męskiej), słowa
„kyzy” (dla dziecka płci żeńskiej). Z kolei art. 49 pkt 5 Kodeksu rodzinnego
Republiki Tatarstan daje możliwość przy różnych nazwiskach rodziców za ich
zgodą nadać dziecku nazwisko ojca albo nazwisko matki, albo z uwzględnieniem
tradycji narodowych nazwisko dziecka może być utworzone od imienia ojca
albo dziadka dziecka, zarówno ze strony ojca, jak i ze strony matki. Odwoływanie się w Kodeksie rodzinnym Republiki Tatarstan do tradycji narodowych
3

Kodeks rodzinny Republiki Tatarstan: „Семейный кодекс Республики Татарстан” от
13.01.2009 N 4-ЗРТ (принят Государственным Советом Республики Татарстан 15.12.2008).
tekst pierwotnie opublikowany w: Ведомости Государственного Совета Татарстана № 1, 2009,
s. 17 – 82, ze zm.

Akty stanu cywilnego na obszarze postradzieckim: Federacja Rosyjska. Część pierwsza

223

nie jest przypadkowe, zresztą „za specyfikę republiki (jakiejkolwiek innej, nie
tylko Republiki Tatarstan – J.T.) można uznać to, że została ona stworzona na
podstawie cechy narodowo-terytorialnej”4. Ważnym elementem odrębności
republik jest to, że mogą one mieć ustanowiony swój państwowy język obok
państwowego języka Federacji Rosyjskiej, którym jest wyłącznie rosyjski. Żadne
inne podmioty, takie jak kraje czy obwody, nie mają takich uprawnień5. Zgodnie
z art. 68 pkt 2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej republiki mają prawo ustanawiać swoje języki państwowe. W organach władzy państwowej, organach samorządu miejscowego, państwowych urzędach republik są one wykorzystywane
na równi z państwowym językiem Federacji Rosyjskiej. W myśl art. 68 pkt 3
Konstytucji, Federacja Rosyjska gwarantuje wszystkim jej narodom prawo do
zachowania ojczystego języka, stworzenie warunków do jego nauki i rozwoju.
I tak na przykład, zgodnie ze art. 1 zd. 5 Konstytucji Republiki Baszkortostan
„państwowymi językami Republiki Baszkortostan są języki baszkirski i rosyjski”6. Ma to znaczenie, gdyż ogólnofederalna UoASC art. 6 w pkt. 5 stanowi,
że prowadzenie spraw w organach aktów stanu cywilnego odbywa się (chodzi
o tak zwaną biurowość – „делопроизводство”) w języku państwowym Federacji
Rosyjskiej – języku rosyjskim. W przypadku ustanowienia przez podmiot Federacji Rosyjskiej (republiki) swojego języka państwowego sprawy prowadzi się
w języku rosyjskim oraz w języku państwowym podmiotu Federacji Rosyjskiej
(republiki). Nie ulega wątpliwości, że dokumenty nie mogą być sporządzane
wyłącznie w jednym z miejscowych, nierosyjskich języków, z kompletnym pominięciem języka rosyjskiego.
2. Definicja i spis aktów stanu cywilnego w prawie rosyjskim

Przez akta stanu cywilnego należy rozumieć działania obywateli lub zdarzenia, które wpływają na powstanie, zmianę czy ustanie praw i obowiązków
oraz charakteryzują stan prawny obywateli (art. 3 pkt.1 UoASC). W tej ustawowej definicji zawiera się w pewnym zakresie odwołanie do znanej doktrynie
4

C. А. Авакьян, Конституционное право России, 4 – е издание, Том 2, Москва 2011,
s. 122. Autor ten wskazuje zresztą, że takie podejście odzwierciedla zazwyczaj nazwa republiki,
która wskazuje na zamieszkałą tam rdzenną nierosyjską ludność. Wyjątkiem jest Republika Dagestan, bo „Dagestan” tłumaczy się jako „Kraina gór” i zamieszkują ją różne narodowości, czyli nie
ma takiego narodu jak Dagestańczycy. Zazwyczaj jednak mamy klarowną sytuację: „Tatarstan”
pochodzi od nazwy narodu – „Tatarzy”.
5 Por. C. А. Авакьян, Конституционное право России, 4 – е издание, Том 2, Москва 2011,
s. 123.
6 Башкортостан Республикаһы Конституцияһы Конституция Республики Башкортостан, Өфө 2008 Уфа, s. 53.
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rosyjskiej i sankcjonowanej ustawodawstwem definicji czynności prawnej. Pod
czynnościami prawnymi rozumie się działania obywateli i osób prawnych, skierowane na powstanie, zmianę czy ustanie praw i obowiązków cywilnych7. Użycie
przez ustawodawcę słowa „obywateli” zamiast „osoby fizyczne” jest w pewnym
sensie historyczną tradycją prawną i nie powinno być odbierane jako wyłączenie
obcokrajowców czy osób nieposiadających żadnego obywatelstwa. Państwowa
rejestracja stanu cywilnego obejmuje urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, adopcję, ustalenie ojcostwa, zmiany imienia oraz zgon (art. 3 p. 2
UoASC). Ustawodawstwo państwowe w sposób precyzyjny reguluje zasady
państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego, a także ustala treść wydawanych
dokumentów. Świadectwo wydaje się jako poświadczenie faktu państwowej rejestracji aktu stanu cywilnego. Jest ono podpisywane przez kierownika organu
dokonującego rejestracji i opatrzone pieczątką tego organu. Z takimi świadectwami ma do czynienia polski kierownik USC. W obrocie prawnym można spotkać
świadectwa urodzenia sporządzone obu w językach np. rosyjskim i innym niż
rosyjski. Nie może być wystawione świadectwo urodzenia w języku innym niż
rosyjski bez sprzędzenia go także w języku rosyjskim. W uproszczeniu chodzi
o możliwość dublowania świadectwa urodzenia w innym języku. Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z art. 68 pkt 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej językiem
państwowym jest język rosyjski, o czym była mowa wyżej. Ponadto z pkt. 8 cz. 1
Ustawy federalnej „O państwowym języku Federacji Rosyjskiej” z 1 czerwca
2005 r. № 53-ФЗ wynika, że język państwowy powinien być obowiązkowo wykorzystywany przy produkcji blankietów świadectw państwowej rejestracji aktów
stanu cywilnego. Z kolei z art. 16 pkt 4 ustawy federalnej o językach narodów
Federacji Rosyjskiej z 25 października 1991 r. № 1807-1 wynika, że dokumenty
poświadczające wpisy aktów stanu cywilnego (pod to sformułowanie podpadają świadectwa urodzenia) sporządza się z uwzględnieniem narodowych tradycji nadawania imion i nazwisk w języku państwowym Federacji Rosyjskiej, zaś
na terytorium republiki, która ustanowiła swój język państwowy, sporządzenie
wskazanych dokumentów na równi z językiem państwowym Federacji Rosyjskiej może być prowadzone w państwowym języku republiki. Innymi słowy,
dokument powinien być sporządzony w języku rosyjskim, może jednak zostać
zdublowany w innym państwowym języku republiki.

7

s. 98.

Por. np. С.С. Алексеев w: Гражданское право, под. общ. ред. С.С. Алексеева, Москва 2008,
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Świadectwo urodzenia

Zgodnie z art. 23 UoASC świadectwo urodzenia zawiera następujące
informacje:
– nazwisko, imię, imię odojcowskie i miejsce urodzenia dziecka,
– nazwisko, imię, imię odojcowskie, obywatelstwo rodziców (jednego
z rodziców),
– data sporządzenia i numer wpisu aktu urodzenia,
– miejsce państwowej rejestracji urodzenia (nazwa organu dokonującego
wpisu do akt stanu cywilnego). Ponadto na życzenie rodziców do świadectwa
urodzenia może być wniesiona wzmianka o narodowości rodziców (jednego
z rodziców).

Stary wzór świadectwa urodzenia wydany w Związku Radzieckim na terenie RSFRR w 1972 r. (Rosyjskiej
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej). Do dnia dzisiejszego dokumenty zachowują ważność

Współczesne świadectwo urodzenia wydane w Rosji w 2011 roku. Świadectwo zostało sporządzone w Republice Tatarstan. Tak jak wskazywałem w artykule, na jednej
stronie świadectwa widzimy tekst w języku rosyjskim, zaś na odwrotnej stronie dublowanie tych samych wiadomości w języku tatarskim. W prezentowanym świadectwie
rodzice skorzystali z możliwości zaznaczenia swojej narodowości. Nie ulega wątpliwości, że część terytorium Rosji posługuje się wyłącznie językiem rosyjskim i nie ma
miejscowych języków państwowych. Wówczas świadectwo urodzenia sporządza się tylko w języku państwowym Federacji Rosyjskiej – języku rosyjskim
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Prof. dr hab. Jerzy Ignatowicz
(1914–1997)

Piotr Skubiszewski

Wspomnienie Profesora Jerzego Ignatowicza – twórcy nowego
ujęcia stanu cywilnego w nauce prawa. Sprawozdanie z konferencji
naukowej pt. „Prawo cywilne – stanowienie, stosowanie i wykładnia”,
Lublin, 20–21 listopada 2014 r.

W mijającym 2014 r. obchodzimy setną rocznicę urodzin wybitnego prawnika-cywilisty prof. dra hab. Jerzego Ignatowicza. Wspomnienie jego osoby na
łamach naszego czasopisma jest zrozumiałe, jako że w swej działalności naukowej
poświęcił wiele miejsca na zagadnienie stanu cywilnego. Profesor Jerzy Ignatowicz od 1960 r. związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie na przestrzeni lat uzyskiwał kolejne awanse naukowe, na stopniu
profesora zwyczajnego kończąc. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 190
prac naukowych i kilka dzieł zbiorowych poświęconych zagadnieniom prawa
cywilnego, w tym także prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. Obok
Mgr Piotr Skubiszewski – sekretarz czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego
i rejestracji stanu cywilnego”, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
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pracy naukowej profesor w latach 1955–1984 pełnił funkcję sędziego Sądu Najwyższego. Ponadto był członkiem Rady Legislacyjnej i Komisji do spraw reformy
prawa cywilnego, której owocem było opracowanie m.in. ustawy jego współautorstwa – Prawo o aktach stanu cywilnego, uchwalonej przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 29 września 1986 r.1, która w niemal niezmienionej
treści jest stosowana obecnie. Prezydent RP w dniu 5 grudnia 2014 r. podpisał
nową ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego2,
która zastąpi dotychczasową ustawę. Wejście w życie przepisów nowej ustawy
przewidziano na 1 stycznia 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o planach jej w komunikatach: z dnia 4 grudnia br. i dnia 9 grudnia br.
W obu z nich MSW informuje o przesunięciu daty wejścia w życie ustawy o dwa
miesiące, tak aby obowiązywała ona od dnia 1 marca 2015 r.
Profesor Jerzy Ignatowicz w swoich pracach wielokrotnie pochylał się nad
zagadnieniami prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. Wśród jego prac
naukowych warto wskazać m.in.: Dochodzenie praw stanu cywilnego, Lublin 1961
(maszynopis pracy doktorskiej); Ochrona praw podmiotowych, w: System Prawa
Cywilnego. Tom 1. Część ogólna, rozdział XVIII; Ochrona praw stanu cywilnego,
w: System Prawa Cywilnego. Tom 1. Część ogólna, rozdział II. Prezentował pogląd,
że na stan człowieka można spojrzeć z trzech punktów widzenia: jako pojęcie
obywatelstwa (le statut politique), stan rodzinny (l’etat civil) oraz stan osobisty
(l’etat personel), a wszystkie tworzą zespół cech ściśle związanych z jego osobą3.
Stanem cywilnym określał sytuację prawną człowieka związaną z przynależnością do rodziny, co rzutowało na jego funkcjonowanie w społeczeństwie4. Pojęcie
rodziny ujęte zostało wąsko bowiem ogranicza krąg jej członków jedynie do
dzieci i rodziców (niezależni czy ci pozostawali w małżeństwie czy nie). Profesor
Jerzy Ignatowicz odrzuca zatem zaliczanie do pojęcia stanu cywilnego stosunki
rodzinne pochodzenia pośredniego od dalszych wstępnych, jak i pokrewieństwa
w linii bocznej. Zgodnie z jego stanowiskiem, stan cywilny powstaje na skutek
pochodzenia jednej osoby od drugiej bądź małżeństwa. Z tego tytułu członkowie rodziny noszą z reguły to samo nazwisko, a prawo do nazwiska wchodzi
w skład stanu cywilnego. Konsekwentnie, zdarzenia nie związane z pochodzeniem ani małżeństwem nie wywierają żadnego wpływu w sferze stanu cywilnego.
Do takich zdarzeń można zaliczyć zatem m.in. administracyjnoprawną zmianę
nazwiska czy nadanie nazwiska dziecku, którego rodzice są nieznani. Zgodnie
1

Tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1741.
3 Zob. J. Ignatowicz, Stan Cywilny i jego ochrona, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G, 1963, vol. X.
4 Por. J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Łódź 1949, s. 16.
2
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z tym poglądem, również nadanie przez rodziców imienia dziecku nie należy do
stanu cywilnego człowieka. Imię jako takie zaliczane jest natomiast do jednego
z elementów stanu osobistego. Profesor Jerzy Ignatowicz zauważa, że ze względu
na interes jednostki jak i społeczny, stan cywilny uznać należy jako stan niepodzielny, jednolity. Człowiek może mieć tylko jeden stan cywilny i nim się legitymować na zewnątrz w obrocie prawnym. Założenie to implikuje zagadnienie
bezwzględnej skuteczności orzeczeń zapadających w sprawach stanu cywilnego,
tj. skutecznych erga omnes. Oznacza to, że takie orzeczenia muszą wywoływać
skutki nie tylko między określonymi stronami postępowania ale w stosunku do
każdego. Nie jest zatem dopuszczalne np. sądowe ustalenie ojcostwa, podczas
gdy dziecko zostało już uprzednio uznane, bowiem wcześniejsze uznanie wywołuje skutki wobec wszystkich.
W swych pracach profesor Jerzy Ignatowicz rozważa również zagadnienie
posiadania stanu cywilnego. Podkreśla on, że pomimo identyczności terminów
nie można łączyć instytucji prawnorzeczowej jaką jest posiadanie i wszelkich
jego konsekwencji, z pojęciem stanu cywilnego. O ile w ujęciu prawnorzeczowym posiadanie odnosi się do składników majątkowych, przyjmuje różne formy
i wreszcie możliwe jest jego przeniesienie na osoby trzecie odpłatnie bądź pod
tytułem danym, tak posiadanie stanu cywilnego oznacza tyle, co jedynie korzystanie z określonego stanu cywilnego, jego cech i właściwości. Przyjmuje się, że
faktyczne korzystanie ze stanu cywilnego musi mieć oparcie prawne, np. dziecko
urodzone w czasie trwania małżeństwa korzysta z domniemania, iż jego ojcem
jest mąż matki dziecka, które to domniemanie można w drodze postępowania
sądowego obalić.
Profesor Jerzy Ignatowicz stwierdza ponadto, iż stan cywilny jest także kategorią dóbr osobistych podlegających ochronie prawnej, co daje podstawę do
dochodzenia praw majątkowych (np. sprawy spadkowe), jak i niemajątkowych.
Wiąże się to ze zdefiniowaniem pojęcia praw stanu cywilnego określonych jako
praw podmiotowych których przedmiotem jest stan cywilny. Są to prawa o charakterze niemajątkowym, choć mogą skutkować uzyskaniem korzyści majątkowych (np. roszczenie o alimenty na rzecz dziecka), ściśle związane z określoną
osobą, nieprzenoszalne, powstają z mocy samego prawa na skutek określonych
zdarzeń prawnych i trwają co do zasady do końca życia tej osoby. Istotną cechą
praw ze stanu cywilnego jest brak możliwości zrzeczenia się ich bądź zrezygnowania w porozumieniu z osobami trzecimi (nie jest możliwe zrzeczenie się samego
prawa do alimentów). Na koniec warto wskazać, że prawa stanu cywilnego są
prawami bezwzględnymi, a więc skutecznymi erga omnes. Do środków ochrony
praw stanu cywilnego należy roszczenie o usunięcie skutków naruszenia stanu
cywilnego lub zapobieganie takim naruszeniom, ustalenie stanu cywilnego oraz
roszczenie o jego ukształtowanie.
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Pamięć o osobie profesora Jerzego Ignatowicza jest nadal żywa. W dniach
20–21 listopada 2014 r. w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawo cywilne – stanowienie, stosowanie i wykładnia”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dla uczczenia setnej rocznicy urodzin profesora Jerzego Ignatowicza w ramach
obchodów 70-lecia UMCS oraz 65-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Komitetowi organizacyjnemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. Mirosław
Nazar (UMCS). W ogólnopolskiej konferencji udział wzięli pracownicy naukowi
z wydziałów prawa krajowych wyższych uczelni, państwowej Akademii Nauk
oraz przedstawiciele zawodowych środowisk prawniczych – sędziowie, notariusze, radcowie prawni i adwokaci. Wśród specjalistów prawa rodzinnego byli m.in.
prof. dr hab. Andrzej Mączyński (UJ), prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński (USz),
dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS, dr hab. Tomasz Sokołowski,
prof. UAM, prof. UAM, dr hab. Marek Andrzejewski, prof. USz., dr hab. Mieczysław Goettel, prof. UwB, dr hab. Janusz Gajda, prof. WSPiA, dr hab. Joanna
Haberko, dr Piotr Mostowik (UJ).
Drugi dzień konferencji obejmujący obrady miał miejsce 21 listopada
2014 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i został podzielony
na cztery części: otwarcie konferencji, panel ogólny (przewodniczący: prof. dr
hab. Andrzej Mączyński), panel prawa rodzinnego (przewodniczący prof. dr hab.
Tadeusz Smyczyński), oraz panel prawa rzeczowego i obligacyjnego (przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski).
Panel ogólny zainaugurował prof. dr hab. Andrzej Mączyński, który wygłosił
referat pt. Konstytucja a prawo cywilne. Z zakresu prawa rodzinnego wystąpił prof.
dr hab. Tadeusz Smyczyński z referatem pt. Rodzina i prawo rodzinne – współczesne i przyszłe dylematy polskiego ustawodawcy. Ponadto dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS przedstawiła swoje uwagi dotyczące kodyfikacyjnej
odrębności prawa rodzinnego.
Po zakończeniu panelu ogólnego uczestnicy konferencji podzielili się na
dwie grupy, które wzięły udział w panelu prawa rodzinnego oraz panelu prawa
rzeczowego i obligacyjnego, odbywających się symultanicznie w dwóch oddzielnych salach siedziby Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Panel z zakresu prawa rodzinnego rozpoczęło wystąpienie dra hab. Tomasza Sokołowskiego, prof. UAM, w którym omówił zagadnienia współposiadania
składników majątku wspólnego przez małżonków. Następnie dr hab. Janusz Gajda, prof. WSPiA wygłosił referat pt. Wpływ wad oświadczenia woli na skuteczność
sprzeciwu jednego małżonka wobec zamierzonej czynności drugiego (zagadnienia
wybrane). Po nim wystąpiła dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM, która wskazała na współczesne wyzwania prawa rodzinnego w kontekście problemu zmiany
płci, także w zakresie relacji pomiędzy członkami rodziny w której jeden z nich

Wspomnienie Profesora Jerzego Ignatowicza – twórcy nowego ujęcia stanu cywilnego...

231

dokonał zmiany płci. Interesujący referat pt. Władza rodzicielska jako przedmiot
rozstrzygnięć w postępowaniach sądowych wygłosił dr hab. Mieczysław Goettel,
prof. UwB. Ponadto o relacjach pomiędzy władzą rodzicielską a prawem i obowiązkiem kontaktów z dzieckiem (art. 113 i n. k.r.o.) referował dr Piotr Mostowik (UJ), a o wybranych zagadnieniach ograniczenia władzy rodzicielskiej
w świetle regulacji k.r.o., dr Agnieszka Gałakan-Halicka (WSPiA Rzeszów). Po
krótkiej przerwie referat pt. Reminiscencje alimentacyjne wygłosił dr hab. Marek
Andrzejewski, prof. USz. Następnie dr hab. Jacek Wierciński, prof. UW w swym
wystąpieniu przedstawił kilka swoich uwag nt. orzekania o alimentach dla dziecka. Na koniec panelu prawa rodzinnego dr Jakub M. Łukasiewicz (UR) omówił
zagadnienia podstaw obowiązku alimentacyjnego.
Po zakończeniu paneli tematycznych odbyła się dyskusja plenarna uczestników konferencji. Następnie prof. dr hab. Mirosław Nazar dokonał podsumowania
i zamknął konferencję, dziękując wszystkim zebranym. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, zgromadzony konferencyjny dorobek naukowy – referaty
i głosy w dyskusji – będzie opublikowany wraz z innymi artykułami w księdze
pamiątkowej.

Errata do „Metryki” nr 1/2014
Na s. 106 tytuł do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2014 r., I CSK 484/13,
powinien brzmieć: „Odmowa wydania przez kierownika USC zaświadczenia w sprawie możliwości zawarcia małżeństwa za granicą”. Analogiczna zmiana powinna być dokonana w spisie
treści na s. 5.

