
 
 
 
 
 
 

Od redaktora 

Szanowni Państwo! 
 
Oddajemy do Państwa rąk kolejny – juŜ czwarty numer Metryki. Mam 

nadzieję, Ŝe i tym razem treść tego numeru spełni Państwa oczekiwania. Podobnie 
jak i w poprzednich numerach, tak i teraz dobór tematów do działu pierwszego, 
obejmującego artykuły i studia, jest zróŜnicowany i dotyczy wielu aspektów 
rejestracji stanu cywilnego. Od tego numeru rozpoczynamy cykl artykułów 
poświęconych analizie autentyczności dokumentów z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego.   

Jak Państwo zauwaŜyliście, stopniowo zmniejszamy objętość czasopisma do 
zakładanych początkowo ok. 150 stron, tak aby zbyt obszerne zeszyty nie znie-
chęcały do lektury, jednak zapewniam, Ŝe zmiana ta nie będzie miała wpływu na 
poziom merytoryczny naszego czasopisma. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym ro- 
ku będziemy mogli Państwu przybliŜyć aktualny stan prac nad załoŜeniami do 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego przygotowywanej przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i rozpocząć dyskusję nad proponowanymi zmianami. Za-
chęcam wszystkich Państwa do wyraŜenia opinii na naszych łamach co do postę-
pu i kierunku zmian. Zachęcam takŜe do zadawania za pośrednictwem redakcji 
pytań oraz zgłaszania propozycji, jakie macie Państwo do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego i przesyłania ich na adres 
mailowy: metryka@onet.pl.  

Zachęcam równieŜ do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metry 
ka.info, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące wydawania 
naszego czasopisma, w tym jego prenumeraty, a takŜe moŜliwości publikacji 
własnych artykułów i materiałów na naszych łamach. Z wielką przyjemnością 
chciałbym zakomunikować wszystkim naszym Czytelnikom, Ŝe Metryka, chociaŜ 
od niedawna znajduje się na rynku wydawniczym, to jest juŜ czasopismem 
naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.  

W oczekiwaniu na zbliŜające się święta BoŜego Narodzenia i Nowy Rok 
2013,  pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Korzystając z okazji, pragnę zło-
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Ŝyć w imieniu całego zespołu redakcyjnego najserdeczniejsze i szczere Ŝyczenia 
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności. Niech kaŜdy dzień Nowego Roku przy-
niesie Państwu wiele uśmiechu i radości, a studentom podyplomowych studiów 
administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, którzy podjęli  naukę na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ŝyczę satysfakcji z własnych dokonań oraz aby  
w nadchodzącym roku spełniły się ich zamierzenia i dąŜenia zawodowe. 

 
Piotr Kasprzyk  
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Magdalena Gołowkin-Hudała 
Aleksandra Wilk 

Akt urodzenia jako źródło wiedzy  
o genetycznym pochodzeniu dziecka 

Niniejsze opracowanie jest częścią badań naukowych prowadzonych przez 
autorki, dotyczących konieczności wprowadzenia zmian w obszarze prawa 
osobowego w związku z rozwojem medycyny w zakresie wspomagania zdol-
ności prokreacyjnych człowieka.  

Dla potrzeb artykułu rozwaŜania zawęŜone zostaną do dywagacji na temat 
tego, jakie skutki dla prawa osobowego będzie miało ewentualne wprowadze-
nie do polskiego systemu prawnego regulacji ustawowej, przewidującej 
wspomaganie prokreacji osób poprzez uŜycie materiału genetycznego obcych 
dawców. Opracowanie zawiera przemyślenia autorek nad kierunkiem ewentu-
alnych zmian w obszarze prawa osobowego, zmierzających do zrównania sy-
tuacji osób poczętych wspomnianą metodą ze statusem prawnym osób przy-
sposobionych w sposób pełny lub pełny całkowity, w zakresie ich prawa do 
informacji o swoim genetycznym pochodzeniu.  

Aby unaocznić aktualność tego problemu, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w chwili 
przygotowywania tego zagadnienia, w Sejmie oczekuje na rozpatrzenie pro-
jekt nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tka-
nek i narządów, w zakresie uzupełnienia jej o problematykę związaną z trans-
plantowaniem komórek rozrodczych1. Projekt ten przewiduje moŜliwość 

                                                 
DR MAGDALENA GOŁOWKIN-HUDAŁA  – Uniwersytet Opolski 
DR ALEKSANDRA WILK  – Uniwersytet Opolski 
1 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze-

pianiu komórek, tkanek i narządów (projekt wpłynął 29 lipca 2009 r., druk sejmowy  
nr VI/2707. [Od Redakcji: Omawiany projekt ustawy nie doczekał się uchwalenia w Sejmie  
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zastosowania komórek rozrodczych i zarodków pochodzących od obcych 
dawców w procedurze medycznie wspomaganej2. 

Konsekwencją wejścia w Ŝycie tego projektu będzie sytuacja, w której 
osoby poddające się procedurze wspomaganej prokreacji z udziałem obcych 
dawców3 zostaną – zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w polskim prawie 
rodzinnym i ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego4 – rodzicami dzieci, 
które genetycznie nie będą od nich pochodziły. Ten fakt uprawnia do refleksji 

                                                 
VI kadencji i zgodnie z zasadą dyskontynuacji nie został podjęty w kolejnej kadencji Sejmu. 
Analogiczny do omawianego projekt został zgłoszony przez grupę posłów VII kadencji Sej- 
mu dnia 1 grudnia 2011 r. (druk sejmowy nr VII/608). Proces legislacyjny nie został jeszcze 
zakończony.] 

2 W ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
stanowi dodaje się następujące przepisy:  

Art. 37a  
1. Zastosowanie komórek rozrodczych i zarodków w procedurze medycznie wspomaganej 

prokreacji moŜe polegać na:  
1) przeniesieniu męskich komórek rozrodczych do organizmu kobiety (sztuczne unasien-

nienie), albo 
2) pozaustrojowym utworzeniu zarodków (zapłodnienie in vitro) i przeniesieniu ich do or-

ganizmu kobiety, albo  
3) przeniesieniu zarodków do organizmu kobiety. 
2. Procedura medycznie wspomaganej prokreacji obejmuje bezpośrednie i niebezpośred-

nie uŜycie komórek rozrodczych i zarodków.  
Art. 37b  
1. Niedopuszczalne jest zastosowanie w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji 

komórek rozrodczych pobranych od dawcy, jeŜeli: 
1) dawca wycofał na piśmie zgodę na zastosowanie pobranych od niego komórek rozrodczych; 
2) dawca zmarł i nie udzielił za Ŝycia pisemnej zgody na pośmiertne zastosowanie pobra-

nych od niego komórek rozrodczych; 
3) istnieją przeciwwskazania medyczne do zastosowania w procedurze medycznie wspo-

maganej prokreacji komórek rozrodczych pobranych od dawcy; 
2. Komórki rozrodcze pobrane od dawcy w celu dawstwa partnerskiego, mogą być prze-

kazane i zastosowane w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji w celu dawstwa nie-
partnerskiego, jeśli dawca wyraził pisemną zgodę na takie ich zastosowanie. Dopuszczalność 
przekazania komórek rozrodczych, pobranych w celu dawstwa partnerskiego, na rzecz anoni-
mowej biorczyni albo określonej biorczyni w celu dawstwa niepartnerskiego ocenia się stosu-
jąc odpowiednio przepisy art. 19a ust. 2.  

3 Na skutek przewidzianego w projekcie dawstwa niepartnerskiego komórek rozrodczych 
oraz dopuszczalności dawstwa zarodków. 

4 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
2011, Nr 212, poz. 1264) [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 
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na temat moŜliwości poznania swojego genetycznego pochodzenia przez 
dzieci urodzone poprzez zastosowanie tej metody5. Przedmiotem tego studium 
jest rola, jaką w tym zakresie powinien spełniać akt urodzenia dziecka.  

Problem zasygnalizowany w tytule zmusza do refleksji przede wszystkim 
nad tym, czy brak zgodności pochodzenia biologicznego z pochodzeniem praw-
nym powinien być odzwierciedlany w akcie urodzenia tak poczętego dziecka. 
NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, Ŝe rozwaŜań tych nie da się prowadzić, wobec tak 
nakreślonego tematu, bez porównania sytuacji prawnej (w zakresie sposobu 
sporządzania i udostępniania aktu urodzenia) dzieci tak poczętych, do poło-
Ŝenia prawnego dzieci adoptowanych w sposób pełny lub pełny całkowity. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe sytuacja dziecka przysposobionego i poczętego  
z materiału genetycznego dawcy jest podobna. W obu przypadkach dzieci  
w swoich aktach urodzenia jako rodziców mają wpisane osoby, od których 
biologicznie nie pochodzą. Sytuacji tych, choć podobnych do siebie, nie nale-
Ŝy traktować identycznie. Zasadniczą róŜnicą jest moŜliwość uzyskania infor-
macji o biologicznym pochodzeniu od rodziców (dawców) niewpisanych  
w akcie urodzenia dziecka, co w obowiązującym stanie prawnym jest moŜliwe 
jedynie w przypadku dziecka przysposobionego. W związku z tym konieczne 
jest odwołanie do norm Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego6, regulujących 
kwestię przysposobienia pełnego i całkowitego w zakresie prawa dziecka do 
poznania swojego pochodzenia. Ponadto analizy wymagają projektowane nor-
my k.r.o. rozstrzygające o rodzicielstwie dzieci urodzonych metodą wspoma-
ganej prokreacji ludzkiej z udziałem obcych dawców. Wobec braku aktual-
nego uregulowania kwestii prawa do poznania swojego pochodzenia gene-
tycznego, konieczna jest analiza postanowień projektu ustawy transplantacyj-
nej i związanej z nią nowelizacji k.r.o.7 Prowadzone rozwaŜania ograniczone 

                                                 
5 Szerzej o zagroŜeniach związanych z brakiem wiedzy o genetycznym pochodzeniu  

w aspekcie eugenicznym, związanym z moŜliwością zawierania małŜeństw między bliskimi 
krewnymi (np. osobami pochodzącymi od jednego dawcy) – zob. w: M. GOŁOWKIN-HUDAŁA , 
Pokrewieństwo jako przeszkoda małŜeńska. Nowe uwarunkowania wynikające z rozwoju tech-
nik wspomaganej prokreacji, [w:] Zawieranie małŜeństwa w róŜnych systemach prawnych, 
religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2009, s. 32-40.  

6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2012 r. poz. 788) [dalej cyt.: k.r.o.]. 

7 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 
VI/3469). Projekt dotyczy: ustalenia zasad prawa do rodzicielstwa i alimentacji w wyniku 
zmian ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,  
w szczególności: wprowadzenia regulacji dotyczących metod rozrodu wspomaganego medycz-
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zostaną wyłącznie do sytuacji, w której procedurze przysposobienia i wspo-
maganej prokreacji poddają się jedynie osoby pozostające ze sobą w związku 
małŜeńskim.  

 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w przypadku przysposobienia poszanowanie prawa 
do prywatności i znajomości swojego pochodzenia jest moŜliwe m.in. dzięki 
systemowi dokonywania stosownych zapisów w akcie urodzenia dziecka przy-
sposobionego lub tworzenia dla niego nowego aktu urodzenia. Wynika to  
z konieczności zapewnienia tajemnicy przysposobienia, której zakres jest bez-
pośrednio związany z rodzajem przysposobienia. 

W polskim systemie prawa rodzinnego wyróŜnia się trzy rodzaje przyspo-
sobienia: niepełne, pełne rozwiązywalne oraz pełne nierozwiązywalne, okre-
ślane równieŜ jako anonimowe lub całkowite. Ze względu na fakt, Ŝe przyspo-
sobienie niepełne nie powoduje utajnienia pochodzenia dziecka, a jedynie  
w odpisie skróconym jako rodziców wymienia się rodziców przysposabiają-
cych, przedmiotem dalszych rozwaŜań będzie akt urodzenia dziecka przyspo-
sobionego w sposób pełny i całkowity. W tych dwóch bowiem przypadkach 
celem ustawodawcy jest zapewnienie tajemnicy przysposobienia. NaleŜy pod-
kreślić, Ŝe w polskim systemie prawa tajemnica przysposobienia nie ma cha-
rakteru absolutnego. Zarówno w przypadku przysposobienia pełnego, jak  
i całkowitego dziecko po osiągnięciu pełnoletności ma prawo dostępu do księ-
gi urodzeń w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia. Uzyskana  
w ten sposób wiedza o pochodzeniu genetycznym od innych osób niŜ rodzice 
wpisani w akcie urodzenia, jest niezwykle waŜna dla celów medycznych  
i przeciwdziałaniu ewentualnemu kazirodztwu. Taką moŜliwość przewidział 
ustawodawca jedynie względem osób przysposobionych, choć problem ten do-
tyczy równieŜ dzieci poczętych metodą wspomaganej prokreacji z wykorzy-
staniem materiału genetycznego obcych dawców. Ta grupa osób nie moŜe 
skorzystać nawet analogicznie z regulacji gwarantowanych przysposobionym. 

Skutkiem przysposobienia jest odnotowanie tego faktu w akcie urodzenia 
dziecka w formie wzmianki dodatkowej (art. 47 ust. 1 p.a.s.c.). Podstawą do-
konania wzmianki jest odpis prawomocnego postanowienia o przysposobie-
niu, które sąd przesyła do USC właściwego ze względu na miejsce sporządze-
nia i przechowywania aktu urodzenia przysposobionego. Wzmiankę nanosi się 
według ogólnych zasad wynikających z ustawy p.a.s.c., łącznie z tym, iŜ  

                                                 
nie (metoda in vitro). [Od Redakcji: Omawiany projekt ustawy nie doczekał się uchwalenia  
w Sejmie VI kadencji i zgodnie z zasadą dyskontynuacji nie został podjęty w kolejnej kadencji 
Sejmu.] 
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w skróconych odpisach aktu urodzenia jako rodziców podaje się osoby przy-
sposabiające8. Zgodnie ze wzorem wzmianki w tej sprawie zawiera ona infor-
mację, jaki sąd z jakiej miejscowości, jakim orzeczeniem orzekł o przysposo-
bieniu, kto przysposobił, jakie będzie nosił nazwisko przysposobiony i jakie 
dane naleŜy zawrzeć w odpisie skróconym przysposobionego9. Postanowienie 
o przysposobieniu zostaje natomiast włączone do akt zbiorowych rejestracji 
stanu cywilnego. 

Mi ędzy rodzajami przysposobienia istnieje róŜnica w kwestii sporządzania 
nowego aktu urodzenia dziecka przysposobionego. W przypadku przysposo-
bienia całkowitego nowy akt urodzenia sporządzany jest obligatoryjnie, nato-
miast w przypadku przysposobienia pełnego, jeŜeli tak postanowi sąd.  

Orzeczenie przysposobienia pełnego skutkuje powstaniem między przy-
sposabiającym a przysposobionym takiej więzi prawnej, jaka jest między ro-
dzicami a dziećmi. Uzyskuje on status dziecka rodzica przysposabiającego, 
który w ten sposób nabywa nad dzieckiem pełną władzę rodzicielską. Przy-
sposobiony ma równe prawa z dziećmi naturalnymi przysposabiającego w za-
kresie dziedziczenia, a takŜe uprawnień i obowiązków alimentacyjnych. Na 
skutek przysposobienia przysposobiony uzyskuje nazwisko przysposabiają-
cego. Na wniosek przysposabiającego sąd moŜe równieŜ zmienić imię przy-
sposobionego10. Przysposobienie pełne, choć prowadzi do asymilacji dziecka  
z nowym środowiskiem, moŜe być jednak rozwiązane.  

Zasady dostępu do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego  
w sposób pełny wynikają z art. 49 ust. 2 p.a.s.c., zgodnie z którym sąd moŜe 
zaŜądać ujawnienia dotychczasowego aktu lub wydania z niego odpisu, jeśli 
jest to konieczne w związku z: ustaleniem pochodzenia przysposobionego, je-
go uznaniem, rozwiązaniem stosunku przysposobienia, innymi sprawami,  
w których sąd uzna to za konieczne. Sam przysposobiony po osiągnięciu peł-
noletności moŜe równieŜ zwrócić się o udostępnienie księgi stanu cywilnego 
w części dotychczasowego aktu urodzenia (art. 49 ust. 2a p.a.s.c.). 

                                                 
 8 J. GAJDA, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 

2002, s. 463. 
 9 Wzory dokumentów stanu cywilnego i pism w: A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, 

Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, War-
szawa 2011, s. 559-560. 

10 M. ANDRZEJEWSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 188. 
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W przypadku przysposobienia całkowitego, ze względu na zerwanie więzi 
z rodziną naturalną, dbałość ustawodawcy o ochronę tajemnicy przysposobie-
nia jest szczególna. 

Przysposobienie całkowite wymaga wyraŜenia przez rodziców naturalnych 
zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przy-
sposabiającego. Zgodę taką, zwaną zgodą in blanco, wyraŜają oni przed są-
dem opiekuńczym (art. 1191 k.r.o.), co ma słuŜyć ochronie tajemnicy przyspo-
sobienia. Zgodnie bowiem z art. 586 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego11, 
nie wzywa się rodziców naturalnych na rozprawę o przysposobienie dziecka, 
jeŜeli wyrazili oni zgodę na jego przysposobienie w przyszłości bez wskazania 
osoby przysposabiającego. Wobec braku legitymacji do bycia uczestnikiem ta-
kiego postępowania, nie mają oni równieŜ moŜliwości ustalenia danych rodzi-
ców przysposabiających.  

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku samego dziecka przysposobionego 
i jego prawa do uzyskania wiedzy o pochodzeniu biologicznym. Ochrona ta-
jemnicy przysposobienia została bowiem zdecydowanie osłabiona przez no-
welizację przepisów ustawy p.a.s.c. z 26 maja 1995 r.12 W efekcie zmian usta-
wy, dotychczasowy akt urodzenia przysposobionego nie zostaje skreślony, nie 
wydaje się jednak z niego odpisów i nie podlega ujawnieniu. Od tej zasady 
obowiązują wyjątki, analogicznie jak w przypadku przysposobienia pełnego. 
Zgodnie bowiem z art. 48 ust. 3 p.a.s.c., z Ŝądaniem wydania odpisu moŜe wy-
stąpić sąd w związku ze sprawą, w której uzna to za konieczne, lub na pod-
stawie art. 48 ust. 4 p.a.s.c. sam przysposobiony po uzyskaniu pełnoletności 
moŜe Ŝądać udostępnienia księgi w części dotyczącej dotychczasowego aktu 
urodzenia. Przepisy ustawy róŜnicują zatem formę dostępu do „pierwotnego” 
aktu urodzenia przysposobionego. Sąd moŜe wystąpić o wydanie odpisu, nato-
miast osoba przysposobiona pełnoletnia moŜe jedynie mieć dostęp do księgi. 
Zarówno jednak przysposobiony w sposób pełny, jak i całkowity mają prawo 
dostępu księgi w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia. Nie jest 
jasne, co naleŜy rozumieć pod pojęciem „udostępnienie księgi”. A. Czajkow-
ska proponuje, Ŝe udostępnienie powinno mieć po prostu charakter faktycz-

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

poz. 296 ze zm.) [dalej cyt.: k.p.c.]. 
12 Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 417). 
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nego wglądu do księgi na Ŝądanie przysposobionego13. Pozostaje więc pytanie 
o moŜliwość uzyskania w ten sposób informacji o rodzicach naturalnych, tj. 
ich imion i nazwisk, nazwisk rodowych, daty i miejsca urodzenia oraz miejsca 
zamieszkania w chwili sporządzania aktu urodzenia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 
p.a.s.c. oraz § 10 rozporządzenia wykonawczego14, księgę urodzeń nale- 
Ŝy rozumieć jako zbiór aktów urodzenia zebranych właśnie w tej formie.  
W związku z tym osoba pełnoletnia ma moŜliwość poznania wszystkich da-
nych, które w akcie urodzenia zostają zawarte15. 

Ewentualne wprowadzenie do systemu prawnego zmian związanych z uję-
ciem tzw. wspomaganej prokreacji ludzkiej16, umoŜliwi małŜonkom skorzysta-
nie z komórek rozrodczych obcych dawców w celu pokonania choroby, jaką 
jest niepłodność17. Są oni inicjatorami powołania dziecka na świat, natomiast 
nie są lub jedno z nich nie jest jego rodzicem biologicznym. Z perspektywy 
prawa rodzinnego, jeśli osoby te są małŜeństwem, to zgodnie z regulacją prze-
widzianą w art. 619 oraz art. 62 k.r.o.18, zarówno ojciec, jak i matka dziecka 

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

s. 147. 
14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowa-
dzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów ak-
tów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884). 

15 Zgodnie z art. 40 ust. 1 p.a.s.c. do aktu urodzenia wpisuje się: 1) nazwisko, imię 
(imiona) i płeć dziecka; 2) miejsce i datę urodzenia dziecka; 3) nazwiska, nazwiska rodowe ro-
dziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania kaŜdego z rodziców  
w chwili urodzenia się dziecka; 4) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego; 5) 
dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeŜeli sporządzenie aktu następuje na podstawie 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 39 ust. 2. 

16 Terminem „prokreacja medycznie wspomagana” określamy wszystkie inne niŜ proces 
naturalny techniki i zabiegi mające na celu urodzenie dziecka: sztuczną inseminację (homolo-
giczną i heterologiczną), zapłodnienie in vitro i transfer embrionów. Zob. M. NESTEROWICZ, 
Ochrona osobowości, prokreacja medycznie wspomagana i inŜynieria genetyczna w prawie 
francuskim, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo (Profe-
sorowi Wiesławowi Langowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin), Toruń 1998, s. 201. 

17 WHO jednoznacznie określa niepłodność jako chorobę społeczną, w Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób ICD-10 niepłodność jest umieszczona w grupie N (choroby układu mo-
czowo-płciowego, pod N 97 – niepłodność kobieca, N 46 – niepłodność męska), informacja: 
http://www.portalmed.pl [dostęp: 2 grudnia 2009]. 

18 Zgodnie z art. 619 k.r.o.: Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.  
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będą jego rodzicami, jeśli dziecko urodzi się w trakcie trwania małŜeństwa lub  
w trzysta dni po jego ustaniu lub uniewaŜnieniu19. 

Dokonując analizy tych dwóch norm, naleŜy odnotować, Ŝe w przypadku 
dziecka urodzonego z materiału genetycznego obcych dawców, jako matkę – 
na podstawie normy z art. 619 k.r.o. – będzie miało wpisaną tę kobietę, która 
je urodzi, niezaleŜnie od tego, kto był dawczynią komórki jajowej20. Fakt 
urodzenia jest zatem jedyną, konieczną i wystarczającą przesłanką macierzyń-
stwa, rozumianego jako instytucja prawna21. Prowadzi to wprost do sytuacji,  
w której w akcie urodzenia dziecka jako matka zostanie wpisana kobieta, 
która dziecko urodziła, choć genetycznie nie jest ona jego matką22. NaleŜy 
równieŜ zauwaŜyć, Ŝe projekt nowelizacji ustawy bioetycznej23 przewiduje  

                                                 
19 W tej konfiguracji medycznej z perspektywy prawa rodzinnego nie ma problemu  

z ustaleniem macierzyństwa. Matką (niezaleŜnie od jej stanu cywilnego) jest ta kobieta, która 
dziecko urodziła (art. 619), i fakt, od kogo pochodzi materiał genetyczny, pozostaje tu bez 
znaczenia. W przypadku ojcostwa stosujemy wspomniane domniemanie z art. 62 k.r.o.: 

 § 1. JeŜeli dziecko urodziło się w czasie trwania małŜeństwa albo przed upływem trzystu 
dni od jego ustania lub uniewaŜnienia, domniemywa się, Ŝe pochodzi ono od męŜa matki. Do-
mniemania tego nie stosuje się, jeŜeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzecze-
nia separacji. 

§ 2. JeŜeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub uniewaŜnienia 
małŜeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małŜeństwa, domniemywa się, Ŝe pocho-
dzi ono od drugiego męŜa. 

§ 3. Domniemania powyŜsze mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzecze-
nie ojcostwa. 

20 Na skutek bowiem nowelizacji k.r.o. dokonanej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.  
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
Nr 220, poz. 1431) rozwiane zostały wszelkie wątpliwości poprzez dookreślenie, Ŝe matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła. Zob. J. IGNACZEWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, Warszawa 2010, s. 450. 

21 T. SOKOŁOWSKI, Art. 619, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Do-
lecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 462. 

22 Zdaniem E. Raczek została wprowadzona nowa definicja matki biologicznej, którą  
w pojęciu prawodawcy jest kobieta, która rodzi dziecko, a kobieta, z której się ono w połowie 
poczęło, nie jest matką biologiczną, moŜna określić ją jako matkę genetyczną. Ponadto jest 
równieŜ matka socjologiczna – ta która dziecko wychowuje. Zob. E. RACZEK, Nowelizacja 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Rozdział I. Pochodzenie dziecka (Dz. U. 2008, Nr 220, 
poz. 1431) – uwagi biegłego genetyka sądowego, „Medycyna Sądowa i Kryminologia” 
2(2009), s.134.  

23 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu ko-
mórek, tkanek i narządów oraz o postępowaniu z komórkami rozrodczymi i zarodkami w celu 
medycznie wspomaganej prokreacji. 
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nowelizację k.r.o.24 w tym zakresie i zakłada wprowadzenie do art. 619 § 2  
w następującym brzmieniu: „Ustalenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne 
wobec dawcy komórki rozrodczej innego niŜ matka w przypadku rozrodu 
wspomaganego medycznie”, oraz § 3, który stanowić ma o tym, Ŝe „z zastrze-
Ŝeniem art. 6112 § 1, zgoda na zastosowanie metody rozrodu wspomaganego 
medycznie wyklucza moŜliwość wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ma-
cierzyństwa, jeśli dawcą komórki rozrodczej nie jest matka”.  

Jeśli chodzi o ojcostwo męŜa matki, to w tym przypadku mamy do czynie-
nia z poczęciem dziecka dokonanym w taki sposób, Ŝe dziecko choć jest uro-
dzone z woli rodziców-małŜonków, zostaje poczęte nie z nasienia męŜa matki, 
ale z gamet innego męŜczyzny (dawcy). Jeśli dziecko urodziło się w trakcie 
trwania małŜeństwa lub w trzysta dni po jego ustaniu lub uniewaŜnieniu, to 
dziecko, pomimo iŜ mąŜ matki nie będzie genetycznym ojcem dziecka, trak-
towane będzie przez prawo polskie jako dziecko pochodzące od męŜa matki25. 
Warto odnotować, Ŝe jeszcze przed nowelizacją kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego K. Krzekotowska sformułowała tezę, Ŝe jeśli uŜyto do tego zabiegu 
nasienia męŜa, to zabieg ten naleŜy uznać za równorzędny z faktem obcowa-
nia z matką dziecka w okresie koncepcyjnym26. W przypadku wyraŜenia przez 
męŜa matki zgody na zabieg medyczny prowadzący do poczęcia i urodzenia 

                                                 
24 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr VI/3469): 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza się 
następujące zmiany: 1) w art. 6111: a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1, b) po § 1 
dodaje się § 2 w następującym brzmieniu: „§ 2. Ustalenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne 
wobec dawcy komórki rozrodczej innego niŜ matka w przypadku rozrodu wspomaganego 
medycznie”, c) po § 2 dodaje się § 3 w następującym brzmieniu: „§ 3. Z zastrzeŜeniem art. 
6112 § 1, zgoda na zastosowanie metody rozrodu wspomaganego medycznie wyklucza mo-
Ŝliwość wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, jeśli dawcą komórki rozrodczej 
nie jest matka”. 

25 Polski ustawodawca w nowelizacji k.r.o. z 2008 r. wprost w art. 68 uregulował kwestię 
pochodzenia dziecka urodzonego w wyniku zastosowania prokreacji ludzkiej („Zaprzeczenie 
ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeŜeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycz-
nego, na który mąŜ matki wyraził zgodę”). Nie wiadomo, o jakie zabiegi medyczne tu chodzi. 
Przepis stanowi tylko, iŜ ma to być zabieg prowadzący do poczęcia dziecka. Ustawodawca 
pozostawił otwarty katalog zabiegów medycznych, być moŜe zakładając dalszy rozwój technik 
wspomaganego rozrodu. Zob. równieŜ: M. GOŁOWKIN-HUDAŁA , Zgoda męŜa na poczęcie 
dziecka za pomocą metod wspomaganej prokreacji. Uwagi na tle art. 68 k.r.o., [w:] Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010, s. 22. 

26 Zob. K. KRZEKOTOWSKA, Sytuacja prawna dziecka urodzonego wskutek sztucznego 
zapłodnienia, „Nowe Prawo” 1982, nr 5-6, s. 100. 
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się dziecka (art. 68 k.r.o.), nie moŜe on zaprzeczyć swojemu ojcostwu27. Oma-
wiając tę kwestię naleŜy brać pod uwagę takŜe projektowane zmiany w k.r.o., 
a traktujące o niemoŜliwości wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa 
dawcy nasienia oraz te28, które odnoszą się do problematyki danych osobo-
wych dawcy komórki rozrodczej29. 

 W projekcie nowelizacji k.r.o. proponuje się, aby dziecko narodzone 
wskutek rozrodu wspomaganego medycznie, po osiągnięciu pełnoletności 
miało prawo uzyskania informacji o dawcach wykorzystanych komórek roz-
rodczych. Informacje te będą równieŜ zawarte w rejestrze dawców i biorców 
komórek rozrodczych, prowadzonym na podstawie przepisów nowelizowanej 
ustawy.  

W uzasadnieniu do omawianego projektu znajdujemy informację o tym, Ŝe 
„w myśl projektowanych zmian dziecko urodzone wskutek zastosowania me-
tody rozrodu wspomaganego medycznie po osiągnięciu pełnoletności będzie 
miało uprawnienie do ustalenia danych dawców komórek rozrodczych, dla 
bezpieczeństwa praw stanu cywilnego oraz z uwagi na kwestie alimentacyj- 
ne i spadkowe, a takŜe z uwagi na wytworzone więzi emocjonalne, naleŜy jed-
noznacznie przesądzić o tym, kto będzie uznawany za matkę i ojca takiego 
dziecka”. Ponadto zauwaŜono, Ŝe ustawa przewiduje umoŜliwienie dziecku 
urodzonemu wskutek zastosowania metody rozrodu wspomaganego medycz-
nie, po osiągnięciu pełnoletności uzyskania danych osobowych dawców ko-
mórek rozrodczych (jeśli są inni niŜ matka lub ojciec). Uzasadnienie dla ta-

                                                 
27 Szerzej: GOŁOWKIN-HUDAŁA , Zgoda męŜa na poczęcie dziecka, s. 19-33.  
28 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr VI/3469):  

2) art. 68 otrzymuje brzmienie: „Art. 68 § 1. Zgoda na zastosowanie metody rozrodu 
wspomaganego medycznie wyklucza moŜliwość wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa, 
jeŜeli dawcą komórki rozrodczej nie jest ojciec. § 2. Ustalenie ojcostwa nie jest dopuszczalne 
wobec dawcy komórki rozrodczej innego niŜ ojciec w przypadku rozrodu wspomaganego 
medycznie”. 3) po art. 86 dodaje się oddział 3 w brzmieniu: „Oddział 3. Ustalenie pochodzenia 
dziecka narodzonego wskutek rozrodu wspomaganego medycznie. Art. 861. Dziecko narodzone 
wskutek rozrodu wspomaganego medycznie po osiągnięciu pełnoletniości ma prawo uzyskania 
informacji o dawcach wykorzystanych komórek rozrodczych”. 

29 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr VI/3469):  
„Art. 862 § 1. Informacje, o których mowa w art. 861 obejmują dane znajdujące się w rejestrze, 
o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu  
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411). § 2. W zakresie 
uprawnienia, o którym mowa w art. 861, nie obowiązuje tajemnica lekarska. § 3. Minister 
właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb uzyskiwania 
informacji, o których mowa w art. 861, oraz odpłatność za uzyskanie tych informacji”. 
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kiego rozwiązania stanowi prawo do uzyskania wiedzy o biologicznym pocho-
dzeniu przez kaŜdego obywatela. 

Kwestia dostępu do danych o pochodzeniu od innych osób, niŜ rodzice 
wpisani w akcie urodzenia, jest równieŜ przedmiotem projektu nowelizacji 
ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów30. Projekt przewiduje stworzenie centralnego rejestru dawców  
i biorców komórek rozrodczych, tzw. rejestru medycznie wspomaganej pro-
kreacji, którego celem jest naleŜyte monitorowanie i identyfikacja dawców  
i biorców komórek rozrodczych przekazanych w celu dawstwa niepartner-
skiego oraz dawców i biorców zarodków (art. 19c ust. 1). Wobec tego warto 
zacytować projektowaną regulację w obszernym zakresie, w części dotyczącej 
zakresu danych ujawnianych w takim rejestrze. Zgodnie z art. 19b ust. 2, w re-
jestrze medycznie wspomaganej prokreacji zamieszcza się następujące dane: 

01) imię i nazwisko dawcy komórek rozrodczych lub zarodków; 
02) datę i miejsce urodzenia dawcy komórek rozrodczych lub zarodków,  

a w przypadku, gdy dawca zmarł, datę i miejsce jego śmierci;  
03) adres miejsca zamieszkania dawcy komórek rozrodczych lub zarodków;  
04) numer PESEL dawcy komórek rozrodczych lub zarodków, jeśli posiada; 
05) informacje na temat stanu zdrowia dawcy komórek rozrodczych lub 

zarodków: wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych, którym poddany był 
dawca przed pobraniem komórek rozrodczych, oraz inne informacje medyczne 
o istotnym znaczeniu; 

06) datę pierwszej rejestracji dawcy komórek rozrodczych lub zarodków; 
07) wykaz i charakterystykę komórek rozrodczych lub zarodków pobra-

nych, przetworzonych, przetestowanych, przechowywanych i zastosowanych 
w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji; 

08) nazwę i adres podmiotu, w którym komórki rozrodcze lub zarodki  
zostały pobrane, przetworzone, przetestowane, oraz datę wykonania tych 
czynności; 

09) imię i nazwisko lekarza, który dokonał pobrania komórek rozrodczych; 
10) nazwę i adres banku tkanek i komórek, w którym komórki rozrodcze 

lub zarodki są przechowywane, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia przecho-
wywania;  

11) nazwę i adres ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, który za-
stosował komórki rozrodcze lub zarodki w procedurze medycznie wspoma-
ganej prokreacji; 
                                                 

30
 Druk sejmowy nr VI/2707. 
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12) imię i nazwisko biorczyni komórek rozrodczych lub zarodków; 
13) datę i miejsce urodzenia biorczyni komórek rozrodczych lub zarodków; 
14) adres miejsca zamieszkania biorczyni komórek rozrodczych lub  

zarodków; 
15) numer PESEL biorczyni komórek rozrodczych lub zarodków, jeśli 

posiada;  
16) datę i rodzaj zastosowanej u biorczyni komórek rozrodczych lub za-

rodków procedury medycznie wspomaganej prokreacji; 
17) w przypadku, gdy biorczyni komórek rozrodczych lub zarodków po-

zostaje w związku małŜeńskim, w rejestrze medycznie wspomaganej prokre-
acji zamieszcza się równieŜ odpowiednio dane osobowe męŜa;  

18) informacje dotyczące przebiegu i wyników zastosowanej u biorczyni 
komórek rozrodczych lub zarodków procedury medycznie wspomaganej pro-
kreacji, w tym informację o liczbie utworzonych lub przeniesionych zarodków 
oraz informację o dacie urodzin, stanie zdrowia i płci kaŜdego dziecka uro-
dzonego w efekcie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. 

Poza wymienionymi informacjami, na Ŝyczenie lub za zgodą dawcy komó-
rek rozrodczych lub zarodków w rejestrze mogą być zamieszczone takŜe inne 
informacje na jego temat, w szczególności informacje o jego wyglądzie fi-
zycznym, pochodzeniu etnicznym, stanie rodzinnym, wykształceniu. Zakres  
i sposób przekazywania danych do rejestru medycznie wspomaganej prokre-
acji oraz sposób prowadzenia tego rejestru, uwzględniając konieczność ochro-
ny danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, będzie przed-
miotem regulacji rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.  

Wobec tego naleŜy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy rolą aktu 
urodzenia jest dotarcie do danych zawartych w rejestrze medycznie wspoma-
ganej prokreacji31. Odpowiedź wymaga wyjaśnienia zasad tworzenia aktu uro-
dzenia i treści w nim zawartych. 

                                                 
31 NaleŜy podkreśli ć, Ŝe w innych krajach osoby poczęte metodą wspomaganego rozrodu 

mają prawo uzyskać informację o tym fakcie. Przykładowo – w Austrii osoba urodzona  
w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego ma dostęp do dokumentacji medycznej po ukończe-
niu 14. roku Ŝycia, natomiast w Estonii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i w Wielkiej 
Brytanii osoba taka otrzymuje prawo wglądu do dokumentacji medycznej po uzyskaniu pełno-
letności. W Kanadzie natomiast dostęp kogokolwiek do dokumentacji medycznej uzaleŜniony 
jest od zgody osoby leczonej. Zob. Analiza przepisów prawnych dotyczących zapłodnienia 
pozaustrojowego obowiązujących w wybranych krajach, oprac. A. Krasnowolski, A. Semeno-
wicz, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009, opracowanie dostępne pod adresem: http://ww2. 
senat.pl/k7/dok/bad/2009/ot-573.pdf [dostęp: 27 maja 2011]. 
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Akt urodzenia, jako jeden z trzech aktów stanu cywilnego, ma charakter 
deklaratoryjny. Oznacza to, iŜ skutki prawne zdarzeń zapisanych w aktach 
istnieją od momentu zajścia tych zdarzeń, a nie od momentu ich rejestracji  
w aktach stanu cywilnego. Akt stanu cywilnego jest zatem dokumentem po-
twierdzającym stan cywilny, który powstał z mocy prawa w związku z pod- 
jęciem określonych czynności prawnych lub w związku z określonymi 
zdarzeniami. 

Ten rodzaj aktu stanu cywilnego odgrywa bardzo waŜną rolę w kształto-
waniu poczucia toŜsamości człowieka. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na 
stan cywilny człowieka znajdują swoje odzwierciedlenie w akcie urodzenia  
i aktach zbiorowych. Istnienie jednak określonych przez prawo domniemań  
i fikcji prawnych niekiedy powoduje, Ŝe treść aktu urodzenia nie jest zgodna  
z prawdą biologiczną.  

Zgodnie z art. 39 i art. 40 p.a.s.c. akt urodzenia sporządza się na podsta-
wie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, wystawionego przez lekarza, 
połoŜną lub zakład opieki zdrowotnej, przekazanego do USC przez ojca 
dziecka lub matkę, jeśli stan jej zdrowia na to pozwala, lub teŜ inną osobę 
obecną przy porodzie, albo przez lekarza lub połoŜną. Osoby te mają obowią-
zek zgłosić do USC urodzenie dziecka w ciągu czternastu dni od urodzenia.  
W przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe, naleŜy zawiadomić USC  
w ciągu trzech dni. Wówczas sporządza się jedynie akt urodzenia dziecka  
i wpisuje adnotację o martwym urodzeniu. W takiej sytuacji nie sporządza się 
aktu zgonu.  

 Do aktu urodzenia kierownik USC wpisuje nazwisko, imię (imiona) i płeć 
dziecka, datę i miejsce jego urodzenia, a ponadto nazwiska, nazwiska rodowe 
rodziców i ich imiona, a takŜe ich miejsca urodzenia i daty urodzenia oraz 
miejsca zamieszkania. Wpisywane informacje są jednak zgodne ze stanem 
faktycznym w chwili urodzenia dziecka. W akcie urodzenia dodatkowo wpi-
suje się nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego urodzenie,  
a w przypadku gdy zgłoszenia urodzenia dokonuje lekarz lub połoŜna – rów-
nieŜ dane zakładu opieki zdrowotnej. Pracownik USC sporządza pisemne 
zgłoszenie urodzenia dziecka, którego wzór określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 2 lutego 2005 r.32 Warto zauwaŜyć, Ŝe w zgłoszeniu tym oprócz 
danych dziecka oraz danych związanych z samym porodem, zawarte są takŜe 
dane dotyczące rodziców dziecka, tj. ich numery PESEL, stan cywilny, miejs-

                                                 
32 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłosze-

nia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232). 



Magdalena Gołowkin-Hudała, Aleksandra Wilk 

 

 

30 

ca stałego zameldowania, dane o ich wykształceniu, a nawet o źródłach utrzy-
mania. W sposób szczególny uregulowana jest w tej kwestii sytuacja osób  
o nieustalonej toŜsamości oraz dzieci nieznanych rodziców33.  

Akt urodzenia zawiera zatem dane osoby, dla której został sporządzony, 
jak i dane innych osób, od których dziecko pochodzi lub w świetle prawa po-
chodziło. Chodzi tu przede wszystkim o dane męŜczyzny lub kobiety, którzy 
skutecznie zaprzeczyli swoje ojcostwo lub macierzyństwo, dane męŜczyzny 
względem którego sąd ustalił bezskuteczność uznania, lub chociaŜby rodziców 
przysposabiających, którzy na skutek rozwiązania przysposobienia takiej roli 
juŜ nie pełnią. W akcie urodzenia zawarte są równieŜ dane osoby sprzed do-
konania przez nią sądowej zmiany płci. Wszystkie te dane pozostają w doku-
mentach, a osoby, które w świetle prawa nic nie łączy juŜ z osobą, której akt 
dotyczy, nie mają moŜliwości Ŝądania usunięcia ich danych z dokumentów34. 
Informacje te odzwierciedlone są co prawda jedynie w zupełnym odpisie aktu 
urodzenia i aktach zbiorowych, jednak podlegają ogólnym zasadom ujaw- 
niania, wynikającym z ustawy p.a.s.c. i rozporządzenia wykonawczego35. 
Wskazane wcześniej sytuacje mogą powodować konflikt interesów pomiędzy 
wszystkimi osobami, których dane zawarte są w akcie urodzenia dziecka. 
                                                 

33 W przypadku dziecka nieznanych rodziców lub osoby pełnoletniej, której toŜsamości 
nie moŜna ustalić ze względu na ułomność fizyczną, psychiczną lub nieznane pochodzenie 
zgodnie z ustawą p.a.s.c., akt urodzenia sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuń-
czego. Sąd ustala wówczas wszystkie dane dotyczące dziecka, czyli w miarę moŜliwości jego 
miejsce i datę urodzenia, nadaje mu imię i nazwisko oraz określa, jakie imiona i nazwiska ro-
dziców mają być wpisane do aktu. Nazwisko dziecka jest w tym przypadku zbieŜne z nazwis-
kiem rodziców. JeŜeli nie jest moŜliwe ustalenie miejsca urodzenia dziecka, to za takie uwaŜa 
się miejsce jego znalezienia. 

34 Zagadnienie to było przedmiotem rozwaŜań Trybunału Konstytucyjnego – wyrok  
z 12 listopada 2002 r., sygn. SK 40/01, OTK-A 2002, Nr 6, poz. 81. Trybunał uznał, Ŝe męŜ-
czyzna, który zaprzeczył ojcostwo, nie ma moŜliwości Ŝądania usunięcia swoich danych oso-
bowych z aktu urodzenia tego dziecka. TK stwierdził, Ŝe na gruncie ustawy p.a.s.c. zapewnio-
na jest realizacja funkcji rejestracyjnej akt stanu cywilnego, która polega na ujawnianiu zda-
rzeń kształtujących stan cywilny człowieka, a nie jedynie jego ustalenie w określonym momen-
cie Ŝycia. Według Trybunału jest to „logiczna konsekwencja istoty dobra określanego jako stan 
cywilny, stanowiącego nieodłączny element kaŜdej istoty ludzkiej, element podlegający zmia-
nom w czasie poprzez następowanie po sobie ciągu róŜnych zdarzeń, na które jednostka ma 
bądź nie ma bezpośredniego wpływu”. 

35 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowa-
dzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów ak-
tów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884). 



Akt urodzenia jako źródło wiedzy o genetycznym pochodzeniu dziecka 

 

 

31 

Dziecko powinno mieć bowiem prawo do poznania swojego biologicznego 
pochodzenia, ale jednocześnie męŜczyzna, który skutecznie zaprzeczył swoje 
ojcostwo, moŜe oczekiwać, aby jego nazwisko nie było utoŜsamiane z tym 
dzieckiem i Ŝądać usunięcia swoich danych z jego aktu urodzenia. Ta sama 
sytuacja dotyczy kobiety, która w świetle znowelizowanych przepisów k.r.o., 
równieŜ moŜe zaprzeczyć swoje macierzyństwo. Obowiązujące regulacje 
prawne uniemoŜliwiaj ą jednak usunięcie ich danych osobowych z aktu uro-
dzenia dziecka, pomimo braku istnienia więzi prawnej z dzieckiem.  

NaleŜy wyraźnie podkreślić, Ŝe zgodnie z ustawą p.a.s.c. jedynie przyspo-
sobiony moŜe Ŝądać udostępnienia mu po osiągnięciu pełnoletności księgi 
stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia (art. 48 
ust. 4 p.a.s.c.). Dziecko poczęte na skutek wspomaganej prokreacji z wyko-
rzystaniem materiału dawców, wobec tego, Ŝe nie tworzy się dla niego no-
wego aktu i aktualnie nie dokonuje się w tym zakresie Ŝadnych wzmianek  
w akcie urodzenia, nie uzyska z tego aktu informacji o swoim rzeczywistym 
pochodzeniu. Oznacza to, Ŝe na gruncie polskich przepisów prawnych istnieje 
róŜnica w kwestii moŜliwości poznania pochodzenia genetycznego dzieci 
przysposobionych i dzieci urodzonych poprzez zastosowanie metod wspoma-
ganego rozrodu z uŜyciem materiału genetycznego innych osób. De lege lata 
stan ten da się wytłumaczyć całkowitym brakiem regulacji ustawowej w za-
kresie wspomaganej prokreacji z uŜyciem materiału genetycznego obcych 
dawców, de lege ferenda (wobec ewentualnego wejścia w Ŝycie projektowanej 
ustawy) sytuacja ta moŜe doprowadzić do tego, Ŝe dziecko przysposobione 
będzie w stanie ustalić dokładne dane swoich naturalnych rodziców, do czego 
nie będzie uprawnione dziecko poczęte poprzez wskazaną metodę.  

 I chociaŜ faktem jest, Ŝe w obu sytuacjach do aktu urodzenia dzieci wpi-
sane są inne osoby niŜ te, od których dziecko pochodzi, to mając na uwadze 
przyczyny powstania niezgodnych z prawdą biologiczną zapisów w akcie uro-
dzenia, naleŜy dostrzec, Ŝe sytuacja tych dzieci jest podobna, lecz nie jedna-
kowa. Ustawodawca, zezwalając dzieciom adoptowanym na zapoznanie się  
z treścią dotychczasowego aktu urodzenia, kierował się przede wszystkim ko-
niecznością zapewnienia dziecku prawa do toŜsamości. W przypadku dzieci 
poczętych metodą wspomaganego rozrodu z wykorzystaniem materiału od 
obcych dawców, najistotniejsze wydaje się zapewnienie prawa do tzw. toŜsa-
mości genetycznej. śadnej z tych sytuacji jednak nie naleŜy utoŜsamiać z pra-
wem do ustalania pochodzenia, lecz jedynie umoŜliwieniem uzyskania wiedzy 
o swoim pochodzeniu od innych osób, niŜ wpisane jako rodzice w akcie uro-
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dzenia. NiezaleŜnie od chęci poznania swoich rodziców, która w przypadku 
adopcji jest jak najbardziej uzasadniona i zasługująca na ochronę prawną, to  
w obu przypadkach, tj. i adopcji, i wspomaganej prokreacji, pojawiają się 
dwa, bardzo pragmatyczne aspekty omawianego zagadnienia. Pierwszy z nich 
dotyczy tego, Ŝe wiedza o pochodzeniu pozwala uniknąć tzw. niezamierzo-
nego kazirodztwa pomiędzy rodzeństwem pochodzącym od tych samych ro-
dziców36, natomiast drugi dotyczy zwiększenia moŜliwości przeszczepiania 
tkanek i narządów od krewnych genetycznych i innych. Wydaje się, Ŝe oprócz 
prawa do znajomości swojego pochodzenia, to właśnie te aspekty pozwalają 
wysuwać postulat zrównania prawa osób adoptowanych w sposób pełny cał-
kowity i poczętych omawianą metodą wspomaganej prokreacji tak, aby były 
one równouprawnione w korzystaniu z prawa do poznania swojej toŜsamości 
genetycznej37.  

Stawiając tezę o zrównaniu sytuacji prawnej w omawianym zakresie osób 
przysposobionych i poczętych metodą wspomaganej prokreacji, naleŜy odwo-
łać się do obowiązku ochrony toŜsamości człowieka. Dopiero bowiem od mo-
mentu odnotowania w urzędowej formie faktu urodzenia, pojawia się moŜli-
wość skutecznej ochrony osoby ludzkiej we wszystkich płaszczyznach prawa. 
Polskie prawo realizuje tę dyrektywę w ramach ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego38. 

Prawo do toŜsamości, jako prawo człowieka, ma na celu ochronę osobis-
tego interesu w poznaniu i rozumieniu własnej osoby. Poznanie swojej toŜsa-
mości jest szczególnie waŜne w przypadku osób przysposobionych i urodzo-
nych na skutek metod wspomaganej prokreacji39. NaleŜy podkreślić, Ŝe prawo 
do toŜsamości biologicznej jako przedmiot rozwaŜań doktrynalnych nie jest 
jednoznacznie akceptowane. Niektórzy autorzy opowiadają się za uznaniem 

                                                 
36 GOŁOWKIN-HUDAŁA , Pokrewieństwo jako przeszkoda małŜeńska, s. 33-42. 
37 J. Gajda w związku z róŜnicowaniem moŜliwości dostępu do aktu urodzenia pomiędzy 

osobami przysposobionymi a osobami poczętymi na skutek wspomaganej prokreacji propo-
nuje, aby prawa do znajomości swojego pochodzenia nie utoŜsamiać z prawem do ustalenia 
pochodzenia. Zob. J. GAJDA, Prawo do znajomości oraz ustalenia własnego pochodzenia. Re-
fleksje na temat projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opracowanego przez 
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, [w:] Księga Jubileuszowa Prof. dr. hab. Tadeusza 
Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski [i in.], Toruń 2008, s. 330-341. 

38 T. SMYCZYŃSKI, Pojęcie i status osobowy dziecka w świetle Konwencji Praw Dziecka  
i prawa polskiego, „Państwo i Prawo” 1991, z. 4, s. 50. 

39 L. BOSEK, Prawo osobiste do poznania własnej toŜsamości biologicznej, „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego” 2008, z. 4, s. 948. 
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tego prawa40, inni wyraŜają raczej opinie krytyczne41. J. Winiarz i J. Gajda 
opowiedzieli się przeciwko prawu dziecka do poznania toŜsamości biologicz-
nej. Autorzy ci uwaŜają, Ŝe dziecko, które nic nie wie o swoim biologicznym 
pochodzeniu, nie dostrzega interesu w tym, aby ustalić swoje pochodzenie 
genetyczne. Według autorów ujawnienie prawdy genetycznej moŜe zburzyć 
świat dziecka i zniweczyć prawidłowy układ stosunków rodzinnych42. W isto-
cie istnieje realne zagroŜenie, Ŝe wyjawienie braku więzi biologicznych będzie 
miało wpływ na poczucie toŜsamości dziecka, jednak wydaje się nieuzasad-
nione odbieranie z tego powodu dziecku moŜliwości zrealizowania prawa do 
toŜsamości. Pogląd autorów, choć z pewnością znajdujący oparcie w psycho-
logii, z punktu widzenia prawa wydaje się kontrowersyjny. Krytyczna ocena 
takiego podejścia znajduje poparcie chociaŜby w poglądach wyraŜanych przez 
L. Steckiego, który uwaŜa, iŜ człowiek zawsze dąŜył do poznania prawdy  
o swoim pochodzeniu, a wynika to z faktu, Ŝe człowiek jest swoistą strukturą 
psychofizyczną, świadomą róŜnic dzielących ją od pozostałego świata istot 
Ŝywych43. Stecki wyodrębnia de lege lata prawo do poznania własnej toŜsa-
mości44. Wskazuje, Ŝe do istoty człowieczeństwa naleŜy samoświadomość 
antropologiczna. Autor uwaŜa, Ŝe prawo do poznania swojego własnego po-
chodzenia genetycznego zalicza się do elementarnych praw człowieka, które 
są absolutne, naturalne i stanowią element prawa osobistości kaŜdego czło-
wieka45. RównieŜ A. Zielonacki stwierdza, Ŝe ojcostwo i macierzyństwo po-
winno być ustalane w sposób wskazany w prawie rodzinnym, jednak bez 
względu na filiację człowiek powinien mieć prawo do poznania swojego ge-
netycznego pochodzenia46. Podobnie M. Safjan uznaje istnienie prawa do 
                                                 

40 Zob. B. WALASZEK, Inseminatio artificialis a przepisy kodeksu rodzinnego, „Palestra” 
1960, nr 5, s. 28-42; M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, War-
szawa 1990, s. 284-299. 

41 Z. RADWAŃSKI, Stanowisko prawne dziecka poczętego w następstwie sztucznego 
unasiennienia matki, „Studia Iuridica Silesiana” 5(1979), s. 171-185; A. DYONIAK , Pozycja 
prawna dziecka urodzonego w następstwie implementacji embrionu, „Nowe Prawo” 1989, nr 1, 
s. 38-50. 

42 J. WINIARZ , J. GAJDA, Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego, 
Dwugłos „Państwo i Prawo” 1999, z. 10, s. 79. 

43 L. STECKI, Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego, Dwugłos 
„Państwo i Prawo” 1999, z. 10, s. 63-64. 

44 TamŜe, s. 64-74. 
45 TamŜe, s. 66. 
46 A. ZIELONACKI , Prawo do znajomości własnego pochodzenia, „Studia Prawnicze” 1993, 

z. 1, s. 102-103. 
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poznania własnej toŜsamości biologicznej47. Jego zdaniem wyodrębnienie tego 
prawa jest szczególnie istotne w przypadkach zakładanej fikcji pochodzenia 
dziecka, tj. w sytuacji, gdy przypisano osobie prawa stanu w oderwaniu od 
relacji biologicznych i nie ma moŜliwości przywrócenia zgodności stanu cy-
wilnego z rzeczywistym stanem rzeczy48. Prawo do poznania swojej toŜsamo-
ści jest uznawane za prawo osobiste, chronione de lege lata przez art. 30 i 72 
Konstytucji RP49.  

Prawo do toŜsamości, którego częścią jest prawo poznania przodków, 
stanowi integralną część pojęcia „Ŝycie prywatne”50. Taki standard wynika  
z dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka. Art. 24 Międzyna-
rodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich51 nakłada obowiązek nie-
zwłocznego zarejestrowania faktu urodzenia. Kolejnym aktem międzynarodo-
wym jest Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
która w art. 8 gwarantuje kaŜdemu prawo do poszanowania swojego Ŝycia 
prywatnego i rodzinnego, mieszkania i korespondencji52. Prawo do toŜsamości 
stanowi nierozerwalny element Ŝycia człowieka, w nierozerwalny sposób 
związany z jego godnością osobowościową53.  

Poruszanego w opracowaniu problemu nie moŜna rozwaŜać z pominię-
ciem zasady równości. Brak w akcie urodzenia zapisu o pochodzeniu z donacji 

                                                 
47 M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990,  

s. 284-299. 
48 TamŜe, s. 287. 
49 BOSEK, Prawo osobiste do poznania własnej toŜsamości biologicznej, s. 981. 
50 Jäggi przeciwko Szwajcarii – orzeczenie z 13 lipca 2006 r., Izba (Sekcja III), skarga  

nr 58757/00, [w:] Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006 r., oprac.  
M.A. Nowicki, Warszawa 2007, s. 121. 

51 Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich otwarty do podpisu w No-
wym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167). Art. 24: 

1. KaŜde dziecko, bez Ŝadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, 
religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową lub urodzenie, ma prawo  
do środków ochrony, jakich wymaga status małoletniego, ze strony rodziny, społeczeństwa  
i Państwa. 

2. KaŜde dziecko powinno być zarejestrowane niezwłocznie po urodzeniu i posiadać  
nazwisko. 

3. KaŜde dziecko ma prawo do nabycia obywatelstwa. 
52 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284). 
53 L. GARLICKI  [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,  

t. I: Komentarz do art. 1-18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010, s. 493. 
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moŜe powodować nierówne traktowanie dzieci poczętych metodą wspomaga-
nej prokreacji i dzieci przysposobionych, w zakresie uzyskania wiedzy o ge-
netycznym pochodzeniu. 

Równość, zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, oznacza „bycie całko-
wicie równym, jednakowym z kimś, czymś, pod jakimś względem […]”54. 
„Pod jakimś względem”, a więc ze względu na jakieś określone kryterium 
brane pod uwagę przy rozpatrywaniu równego traktowania. Pojęcie równości 
nie jest jednak toŜsame z identycznością. Identyczny oznacza bowiem „taki 
sam, jednakowy, doskonale zgodny”55 – a więc pod kaŜdym względem.  

W polskim systemie prawnym zasada równości wynika z art. 32 ust.1 
Konstytucji RP, zgodnie z którym: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy 
mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”56. Równość  
w prawie lub teŜ równość wobec prawa oznacza, Ŝe prawo akceptuje róŜne 
traktowanie róŜnych podmiotów. Równość nie moŜe zatem oznaczać, Ŝe 
wszystkie podmioty mają być traktowane jednakowo, mieć takie same upraw-
nienia, obowiązki itp. Oczywiste jest, Ŝe pod róŜnymi względami podmioty 
prawa róŜnią się, muszą zatem istnieć kryteria, na podstawie których ich 
traktowanie jest zróŜnicowane. Aby jednak nie doszło do naruszenia zasady 
równości, owe kryteria lub częściej uŜywane pojęcie – cecha istotna, muszą 
być uzasadnione i sprawiedliwe57. Zasada równości wynikająca z ratyfikowa-
nych umów międzynarodowych i prawa polskiego, nakłada na ustawodawcę 
obowiązek jednakowego traktowania podmiotów podobnych58. 

                                                 
54 Słownik współczesnego języka polskiego, t. II, red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko, 

Warszawa 1998, s. 273. 
55 TamŜe, t. I, s. 312. 
56 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 

ze zm.). 
57 Por. orzeczenie TK z 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87: „Pojęcie sprawiedliwości jako 

zasadniczo nadrzędne słuŜy do oceny zasadności społecznych zróŜnicowań. JeŜeli w podziale 
dóbr i w związanym z tym podziale ludzi występują niesprawiedliwe róŜnice, wówczas róŜnice 
te uwaŜane są za nierówności” (OTK 1988, Nr 1, poz. 1). 

58 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 10 grudnia 1948, [w:] Prawa człowieka. Wybór 
źródeł, oprac. K. Motyka, Lublin 1996, s. 53; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po-
litycznych z 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167); Międzynarodowy Pakt Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 169); 
Konwencja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71 i 72); Konwencja (nr 111) Międzynarodowej 
Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przy-
jęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. (Dz. U. 1961, Nr 42, poz. 218); Konwencja UNESCO  
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Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, Ŝe zasada równości ma charakter 
zasady podstawowej59, natomiast w orzeczeniu z 1987 r. stwierdził, Ŝe zasada 
równości ma szczególną rangę w całokształcie zasad i praw obywatelskich, 
jest zasadą fundamentalną, tj. na tyle ogólną, Ŝe odnoszącą się do wszystkich 
wolności, praw i obowiązków obywateli60.  

Według TK zasada równości wobec prawa polega takŜe na tym, Ŝe wszy-
scy adresaci norm prawnych charakteryzujący się daną cechą istotną (rele-
wantną) w równym stopniu, mają być traktowani równo61.  

W opracowaniu ustalono, Ŝe cechą istotną łączącą dzieci przysposobione  
i osoby poczęte metodą wspomaganej prokreacji z wykorzystaniem materiału 
genetycznego obcego dawcy jest fakt, Ŝe w akcie urodzenia jako rodziców 
mają wpisane osoby, od których genetycznie nie pochodzą. W związku z tym 
prawo powinno gwarantować zarówno jednym, jak i drugim dostęp do wiedzy 
o pochodzeniu genetycznym. Treść aktu urodzenia powinna umoŜliwiać jed-
nakowy dostęp do tej informacji, tak aby zrównać prawa dzieci poczętych 
omawianą metodą z dziećmi przysposobionymi, które od wielu lat takie prawo 
mają zagwarantowane. Teza ta nie wyklucza jednak ograniczeń związanych  
z dostępem do danych dawców, bowiem problem ten wymaga pogodzenia 
interesów zarówno dawcy, jak i poczętego dziecka, z zachowaniem jednak 
równowagi w ich ochronie. Celem informacji zawartej w akcie urodzenia nie 
jest bowiem poznanie czy ustalenie pochodzenia od rodziców genetycznych, 

                                                 
w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty przyjęta 15 grudnia 1960 r. w ParyŜu 
(Dz. U. 1964, Nr 40, poz. 268); Międzynarodowa konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz. U. 1969,  
Nr 25, poz. 187); Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni apartheidu  
z 30 listopada 1973 r. (Dz. U. 1976, Nr 32, poz. 186); Konwencja Zgromadzenia Ogólnego Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1979 r. 
(Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71). Zob. B. LATOS, Zasada niedyskryminacji i równości w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2778, „Przegląd Prawa i Ad-
ministracji” 68(2005), s. 162; Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, oprac. 
M.A. Nowicki, Warszawa 1999, s. 554; Ł. HORAŁA, Zasada niedyskryminacji w systemie Rady 
Europy i Unii Europejskiej – ujęcie prawno-porównawcze, [w:] Prawo w XXI w. Księga pamiąt-
kowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 268. 

59 Orzeczenie z 29 stycznia 1992 r., sygn. K 15/91 – w sprawie zmiany ustawy budŜeto-
wej na 1991 rok i o wynagrodzeniach w sferze budŜetowej (OTK 1992, poz. 8); orzeczenie  
z 17 grudnia 1992 r., sygn. U 2/91 – w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
(OTK 1991, poz. 10). 

60 Orzeczenie TK z 3 marca 1987 r., sygn. P 2/87 (OTK 1987, Nr 1, poz. 2. 
61 Orzeczenie TK z 3 września 1996 r., sygn. K 10/96 (OTK 1996, Nr 4, poz. 33). 
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tylko gwarantowanie wiedzy o pochodzeniu z donacji, a co się z tym wiąŜe – 
zapewnienie ochrony tych osób przed zawieraniem kazirodczych związków 
małŜeńskich z osobami pochodzącymi od tych samych dawców, czy teŜ 
umoŜliwienie im kontaktu z dawcą w innych celach medycznych, np. trans-
plantacyjnych. Dane te w przypadku dziecka poczętego metodą wspomaganej 
prokreacji z wykorzystaniem materiału obcego, nie muszą prowadzić do usta-
lenia toŜsamości dawcy, lecz uzyskania informacji związanych z medycznym 
aspektem jego osoby i samego zabiegu donacji. Kwestia ujawniania „danych 
nieidentyfikujących” była przedmiotem rozwaŜań Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w orzeczeniu w sprawie Odievre przeciwko Francji62, w któ-
rym Trybunał stwierdził, Ŝe osoba, której orzeczenie dotyczyło, ma prawo 
uzyskać dane biologiczne osób, od których pochodzi, aby w ten sposób do-
wiedzieć się czegoś o swoich korzeniach. Bez wątpienia zarówno dane oso-
bowe rodziców biologicznych przysposobionego, jak i dane medyczne dawcy 
naleŜy traktować jako dane szczególnie wraŜliwe, których ochrona powinna 
być efektywna i zrównowaŜona. Ich odzwierciedlenie w akcie urodzenia 
dziecka oraz zasady udostępniania powinny być przedmiotem regulacji prze-
pisów wykonawczych do projektowanych zmian w Kodeksie rodzinnym  
i opiekuńczym oraz ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
tkanek i narządów. Wszelką interwencję legislacyjną w tak delikatnej materii 
naleŜy jednak wprowadzać do systemu prawnego ze szczególną ostroŜnością, 
mając na uwadze poszanowanie prawa osób do poznania swojej toŜsamości 
oraz konieczność poszanowania zasady równości wszystkich osób.  

Podsumowując, moŜna przytoczyć słowa Marka Safjana, który zauwaŜa, 
Ŝe „problematyka akt stanu cywilnego jest przykładem sytuacji, w której 
ujawnia się konflikt pomiędzy interesem publicznym a interesem prywatnym 
osoby, zwłaszcza odnośnie do danych zawartych w rejestrze, a dotyczących 
stanów przeszłych. W efekcie zakres i sposób rejestrowania informacji, w tak 
wraŜliwej sferze Ŝycia człowieka, moŜe powodować zbyt silną ingerencję  
w sferę autonomii informacyjnej jednostki”63. 

 
Słowa kluczowe: Akt urodzenia, akt stanu cywilnego, wspomagana prokreacja z udziałem obcych 

dawców, przysposobienie, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo o aktach stanu cywilnego, pra-
wo do poznania swojej toŜsamości, zasada równości. 

                                                 
62 Orzeczenie z dnia 13 lutego 2003 r. (Wielka Izba), skarga 423226/98 w sprawie Odievre 

przeciwko Francji, [w:] Europejski Trybunał Praw Człowieka Orzecznictwo 2003 (część I), 
oprac. M.A. Nowicki, Warszawa 2003, s. 122-124. 

63 M. SAFJAN, Wyzwania dla państwa prawa, Kraków 2007, s. 133. 
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A birth certificate  
as a source of knowledge for genetic origin 

Summary 

The presented study attempts to answer the question what legal effects for personal law a legal 
regulation of assisted procreation with the genetic material from a third-party donor would have. 
The paper considers areas of possible changes in personal law as well as the role of a birth certifi-
cate in terms of its informative value regarding genetic background. The study compares the legal 
situation of persons conceived via ART methods with the participation of sperm donors with the le-
gal status of fully or completely adopted persons, in terms of their right to be informed about their 
genetic origin. This comparison analyses human rights standards, current norms in this respect and 
proposed changes to the Polish legislation. 
 
Key words: birth certificate, civil status certificate, assisted procreation with participation of sperm 

donors, adoption, Family and Guardianship Code, Law on Vital Records, the right to know 
one’s identity, equality principle. 
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Die Geburtsurkunde als Quelle des Wissens  
über die genetische Herkunft 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, die Frage zu beantworten, welche Folgen für 
das Personenrecht die eventuelle Einführung einer die Unterstützung der Fortpflanzung durch Ver-
wendung genetischen Materials fremder Spender vorsehenden Gesetzesregelung in das polnische 
Rechtssystem haben würde. Dieses Referat betrifft die Richtung eventueller Veränderungen auf dem 
Gebiet des Personenrechts. Gegenstand der Studie ist die Rolle, die die Geburtsurkunde des Kindes 
auf dem Gebiet der Erkennung seiner genetischen Herkunft erfüllen sollte. Die Betrachtungen be-
fassen sich mit dem Vergleich zwischen der Rechtssituation der durch die Methode der unterstützten 
Fortpflanzung unter Teilnahme fremder Spender gezeugten Personen und dem Rechtsstatus der auf 
volle oder vollständige Weise adoptierten Personen hinsichtlich ihres Rechts auf Information über 
ihre genetische Herkunft. Diese Synthese geschieht durch Analyse der Standarde auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, der geltenden Normen auf diesem Gebiet sowie der geplanten Änderungen in 
der polnischen Gesetzgebung.  
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Schlüsselwörter: Geburtsurkunde, Personenstandsurkunde, unterstützte Fortpflanzung unter Teil-
nahme fremder Spender, Adoption, Familien- und Fürsorgerecht, Personenstandsgesetz, das 
Recht auf Information über die eigene Identität, das Gleichheitsprinzip. 

 
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 

 
 
 
 
 

Свідоцтво про народження як джерело знань  
про генетичне походження  

Pезюме  

Дослідження являє собою спробу дати відповідь на питання: які наслідки для персо-
нального права матиме можливе введення до польської правової системи законодавчої 
норми, що передбачає підтримку дітонародження за допомогою чужих донорів генетичного 
матеріалу? Ця стаття стосується можливих змін у галузі персонального права. Предметом цієї 
розвідки є роль, яку повинно виконувати свідоцтво про народження в рамках знання про своє 
походження. Розгляд проводиться шляхом порівняння правової ситуації осіб, зачатих ме-
тодом допоміжної репродукції з участю чужих донорів, зі статусом юридичних осіб, усинов-
лених повною мірою або повністю завершеним чином в області їхнього права на доступ до 
інформації про своє генетичне походження. Цей синтез здійснюється шляхом аналізу стан-
дартів у галузі прав людини, чинних норм з цього питання та проектування змін у польсько-
му законодавстві.  
 
Ключові слова: свідоцтво про народження, акт цивільного стану, допоміжна репродукція  

з участю чужих донорів, усиновлення, законодавство про сім’ю й піклування, закони про 
акти цивільного стану, право на знання про свою тотожність, принцип рівності. 

 

З польськой переклала Надія Гергало 

 

 





Ks. Wojciech Góralski 

Wpis małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego  
jako warunek uzyskania dlań skutków cywilnych  
w świetle umów Stolicy Apostolskiej z państwami  

zawartych po Soborze Watykańskim II 

Mając na uwadze własną jurysdykcję nad małŜeństwem kanonicznym oraz 
prawo swoich wyznawców do zawierania małŜeństwa odpowiadającego ich 
przekonaniom, a takŜe kompetencje państwa w zakresie skutków czysto cy-
wilnych takiego związku, Kościół katolicki od dawna zabiegał o to, by zawar-
cie małŜeństwa kanonicznego, po spełnieniu określonych przesłanek, wywie-
rało skutki równieŜ na forum państwowym. Odpowiednim instrumentem 
prawnym umoŜliwiaj ącym osiągnięcie takiej moŜliwości okazał się konkordat 
(nazywany takŜe konwencją, układem, traktatem, porozumieniem czy pak-
tem), rozumiany jako umowa Stolicy Apostolskiej z państwem, regulująca 
zarówno całokształt spraw interesujących obydwie strony (konkordat sensu 
stricto), jak równieŜ poświęcona określonym sprawom czy nawet tylko jednej 
sprawie (konkordat sensu lato)1. 

Podczas gdy w konkordatach klasycznych XIX i pierwszej połowy XX 
wieku państwa akceptowały bezwarunkowo jurysdykcję Kościoła nad małŜeń-
stwami ochrzczonych, co oznaczało generalne uznawanie związków zawar-
tych w formie kanonicznej, to – poczynając od konkordatów zawieranych za 
pontyfikatu Leona XIII (1878-1903) – zaczęto wprowadzać klauzulę wyraź-
nego uznawania jedynie poszczególnych małŜeństw. Formalną akceptacją 

                                                 
PROF. ZW. DR HAB. WOJCIECH GÓRALSKI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie 
1 Zob. J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 181-182. 
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przez państwo coraz częściej obejmowane były juŜ tylko te małŜeństwa ka- 
noniczne, które zostały wpisane do rejestru cywilnego, a po raz pierwszy te- 
go rodzaju mechanizm zastosowano w konkordacie z Kolumbią z 1887 r.  
W umowach zawartych po 1925 r. praktyka ta była juŜ utrwalona. Dokonanie 
wpisu do rejestrów państwowych zawartego małŜeństwa kanonicznego stało 
się więc warunkiem sine qua non dla uznania jego skutków na forum pań-
stwowym2. Jednocześnie pojawił się wymóg dokonania wpisu małŜeństwa do 
rejestru stanu cywilnego w terminie określonym3. 

Wspólnym elementem dla wszystkich umów Stolicy Apostolskiej z pań-
stwami, które regulują dziedzinę małŜeństw „konkordatowych”, jest przyjęcie 
tej samej podstawy prawnej dla uznania skutków cywilnoprawnych małŜeń-
stwa kanonicznego: jest nią zawarcie takiego właśnie związku, i to niezaleŜnie 
od tego, czy został on zawarty waŜnie, czy teŜ nie4. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia rejestracji małŜeństwa 
kanonicznego w urzędzie stanu cywilnego – jako warunku uzyskania przez ten 
związek skutków cywilnoprawnych – w umowach konkordatowych zawartych 
przez Stolicę Apostolską z państwami po Soborze Watykańskim II5.  

1. Konkordat z Kolumbią (1973) 

 W Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Kolumbij-
ską z 12 lipca 1973 r.6 znalazł się przepis art. VII, w którym czytamy: 

                                                 
2 R. NAVARRO-VALLS, Los efectos civiles del matrimonio canònico en el Acuerdo sobre 

asuntos juridicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estato español, Madrid 1984, s. 78. 
3 J. KRUKOWSKI, Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty (1964-1994), Warszawa 1995, 

s. 176; W. ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo we współczesnych konkordatach, Warszawa 1999,  
s. 55; zob. takŜe: A. NICORA, Il matrimonio concordatario in Italia, „Quaderni di diritto eccle-
siale” 16(2003), s. 347; P. MAJER, Zawarcie małŜeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych 
(kan. 1071 § 1, 20 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Kraków 2009, s. 132-150. 

4 ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 53. 
5 Na 143 umowy konkordatowe zawarte od zakończenia Soboru Watykańskiego II  

(8 grudnia 1965 r.) do końca 2010 r., kwestia uznawania skutków cywilnoprawnych małŜeń-
stwa kanonicznego została uregulowana w jedenastu przypadkach. Jak zauwaŜa J.C. Perisset, 
praktyka zawierania umów konkordatowych po Soborze Watykańskim II bynajmniej nie osłab-
ła, a nawet stała się bardziej powszechna (Die aktuelle Konkordatspolitik des Heiligen Stuhles, 
„Archiv für katholisches Kirchenrecht” 177(2008), s. 468). 

6 Solemnis Conventio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Columbianam (12.07.1973), 
AAS 67(1975), s. 421-434 oraz w: J.T. MARTIN DE AGAR, Raccolta di concordati 1950-1999, 
Città del Vaticano 2000, s. 126-137 oraz Protocollo finale (02.07.1975), [w:] MARTIN DE 

AGAR, Raccolta, s. 138-139. 
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Państwo uznaje pełne skutki cywilne małŜeństwa zawartego zgodnie z normami prawa ka-
nonicznego. Dla skuteczności takiego uznania, kompetentna władza kościelna prześle au-
tentyczną kopię aktu odpowiedniemu urzędnikowi państwowemu, który ma obowiązek 
wpisania go do rejestru cywilnego7.  

 
Natomiast w Protokole końcowym z 2 lipca 1975 r., stanowiącym inte-

gralną część Konkordatu, w odniesieniu do art. VII tej umowy zawarta jest 
następująca gwarancja:  

 
1. W zgodności z obowiązującym ustawodawstwem w Państwie kolumbijskim, dokonanie 
wpisu małŜeństwa kanonicznego, które nie zostało odnotowane w rejestrze cywilnym  
w czasie, w którym było zawierane, moŜe zawsze się dokonać na prośbę kogokolwiek  
z małŜonków albo na wniosek tego, kto ma w tym interes prawny w stosunku do tego 
małŜeństwa. W tym celu wystarczy przedstawienie autentycznej kopii odnośnego aktu 
kościelnego. Śmierć jednego lub obojga małŜonków nie będzie przeszkodą w dokonaniu 
takiego wpisu.  
2. Skutki cywilne małŜeństwa kanonicznego, naleŜycie wpisanego do rejestru cywilnego, 
będą się liczyć od dnia zawarcia tego małŜeństwa8.  

 
Przytoczone regulacje wskazują pośrednio na obowiązek rejestrowania  

w urzędzie stanu cywilnego wszystkich małŜeństw kanonicznych, strony nie 
mogą więc poprzestać jedynie na zawarciu małŜeństwa kanonicznego. W kaŜ-
dym bowiem przypadku zawarcia małŜeństwa kanonicznego istnieje obowią-
zek przesłania przez władzę kościelną aktu zawartego małŜeństwa do urzędu 
stanu cywilnego. Mechanizm uzyskiwania przez małŜeństwo kanoniczne skut-
ków cywilnoprawnych jest tutaj dość prosty.  

Na zwrócenie uwagi zasługuje wzmianka w zapisie konkordatowym  
o uzyskiwaniu przez małŜeństwo kanoniczne – po dokonaniu wpisu w reje-
strze państwowym – „pełnych” skutków cywilnych, co stanowi jedynie rodzaj 

                                                 
7 „Lo stato riconosce pieni effetti civili al matrimonio celebrato conformemente alle 

norme del diritto canonico. Per rendere effettivo tale riconoscimento, la competente autorità 
ecclesiastica trasmetterà copia autentica dell’Atto al rispettivo funzionario dello Stato il quale 
dovrà trascriverlo nel registro civile” (Art. VII, [w:] M ARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 129). 

8 „1. D’accordo con la legislazione vigente nello Stato colombino l’iscrizione di un matri-
monio canonico che non sia stato annotato nel registro civile al tempo della sua celebrazione, 
potrà sempre farsi a richiesta di qualsiasi dei coniugio o di chi abbia interesse legitimo a detto 
matrimonio. A tale scopo, sarà sufficiente la presentazione di una copia autentica del relativo 
atto ecclesiastico. La morte di uno o di entrambi i coniugi non sarà di ostacolo a detta iscrizione.  

  2. Gli effetti civili del matrimonio canonico, debitamente iscritto nel registro civile, 
decorreranno dalla data della celebrazione di detto matrimonio” (Circa l’Articolo VII ustt. 1-2, 
[w:] Protocollo finale (02.07.1975), s. 138). 
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wzmocnienia samego stwierdzenia o ich uznaniu przez państwo, przy czym – 
jak stwierdzono w Protokole końcowym – ich uzyskanie liczy się od dnia za-
warcia związku kanonicznego. 

Innym momentem charakterystycznym Konkordatu jest uwzględnienie 
tzw. wpisu spóźnionego. W Protokole końcowym zaznaczono bowiem, iŜ jeśli 
wpisu małŜeństwa kanonicznego nie dokonano „w czasie, w którym było za-
wierane”, moŜna go dokonać „zawsze”, a więc w terminie późniejszym (cza-
sowo nieokreślonym). W takim przypadku jest to moŜliwe jedynie na wniosek 
jednego czy drugiego małŜonka (nie wymaga się zgody współmałŜonka),  
a takŜe tej osoby, która w stosunku do małŜeństwa ma interes prawny (np. 
dziecko). MoŜe to mieć miejsce takŜe po śmierci jednego czy nawet obojga 
małŜonków.  

Dodać naleŜy, Ŝe przytoczone sformułowania Konkordatu oraz Protokołu 
końcowego zostały uszczegółowione w dekrecie Konferencji Episkopatu Ko-
lumbii z 17-20 lutego 1986 r.9 Określono tutaj przede wszystkim podmiot zo-
bowiązany do przesłania kompetentnemu urzędnikowi państwowemu auten-
tycznej kopii aktu zawartego małŜeństwa kanonicznego: jest nim proboszcz 
parafii zawarcia małŜeństwa. Przepisy powołanego dekretu zobowiązują po-
nadto proboszcza do zamieszczenia w akcie zawartego małŜeństwa wszystkich 
informacji wymaganych przez prawo państwowe a dotyczących cywilnej reje-
stracji małŜeństw10, jak równieŜ dołączenia do wspomnianego aktu ewentual-
nego oświadczenia stron o uznaniu potomstwa narodzonego przed zawarciem 
małŜeństwa11. 

Konkordat kolumbijski, o którym mowa, został następnie zmodyfikowany 
Układem z 20 listopada 1992 r., zawartym przez Rzeczpospolitą Kolumbijską 
ze Stolicą Apostolską12, lecz nieratyfikowanym. Artykuł VII przyjął w nowej 
wersji brzmienie następujące:  

 
Państwo uznaje pełne skutki cywilne, w znaczeniu określonym przez prawo, małŜeństwu 
zawartemu zgodnie z normami prawa kanonicznego. Dla skuteczności takiego uznania, 

                                                 
 9 Conferencia Episcopal de Colombia, Decreto nr 24 sobre inscripciòn de matrimonios 

(17-20.02.1986), art. 3, ,,Ius ecclesiae” 3(1991), s. 398. 
10 TamŜe, art. 1. 
11 TamŜe, art. 2; zob. J. PRADER, Il matrimonio nel mondo, Padova 1986, s. 143-154; 

ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 63; MAJER, Zawarcie, s. 360-361. 
12 Acuerdo entre la Santa Sede y Repùblica de Colombia con el cual se introducen modi-

ficaciones al concordato del 12 de julio 1973 (20.11.1992), [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta,  
s. 146-148. 
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kompetentna władza kościelna prześle autentyczną kopię aktu odpowiedniemu urzędni-
kowi państwowemu, który ma obowiązek wpisania go do rejestru cywilnego [art. I].  

 
Zapis ten w niczym nie zmienia istoty regulacji konkordatowej13. Gdy 

chodzi natomiast o walor prawny wpisu małŜeństwa kanonicznego do rejestru 
cywilnego, to ze sformułowania zawartego w art. VII Konkordatu: „Dla sku-
teczności takiego uznania [podkr. – W.G.], kompetentna władza kościelna 
prześle autentyczną kopię aktu […]” jednoznacznie wynika, iŜ dokonanie 
wpisu małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego ma dla wywołania 
skutków cywilnoprawnych takiego związku charakter konstytutywny, a nie 
tylko deklaratywny14. 

2. Protokół dodatkowy (1975) 
oraz Konkordat z Portugalią (2004) 

W Protokole dodatkowym z 15 lutego 1975 r.15 do Konkordatu Stolicy 
Apostolskiej z Rzecząpospolitą Portugalską zawartego 7 maja 1940 r.16, ukła-
dające się strony, postanawiając zachować w mocy, poza art. XXIV, wszystkie 
inne postanowienia tej umowy, podtrzymały tym samym moc obowiązującą 
artt. XXII i XXIII 17.  

Artykuł XXII Konkordatu brzmi następująco:  
 

Państwo portugalskie uznaje skutki cywilne małŜeństw zawartych zgodnie z prawem 
kanonicznym, pod warunkiem, Ŝe akt małŜeństwa zostanie wpisany do rejestrów kompe-
tentnych urzędów stanu cywilnego.  

Zapowiedzi małŜeńskie będą mieć miejsce nie tylko w odnośnych kościołach para-
fialnych, lecz równieŜ w kompetentnych urzędach stanu cywilnego.  

MałŜeństwa zawierane in articulo mortis, w sytuacji bliskiego porodu lub gdy na-
tychmiastowe zawarcia małŜeństwa będzie się dokonywać za wyraźną zgodą własnego 
ordynariusza udzieloną dla powaŜnych powodów natury moralnej, będą mogły być zawar-
te bez uprzedniego przeprowadzania procedury zapowiedzi w urzędzie stanu cywilnego.  

                                                 
13 Zob. V. PRIETO MARTINEZ, El concordato en la jurisprudencia Colombina, t. I, Bogota 

1988, s. 59-64. 
14 Przeciwnego zdania jest m.in. R. Navarro-Valls, Los efectos civiles, s. 79.  
15 Conventio Inter Sanctam Sedem et Rempublicam Lusitanam ad immutandum articulum 

XXIV Concordati die VII Maii MCMXL initi (15.02.1975), AAS 67(1975), s. 435-436 oraz w: 
MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 712-713. 

16 Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, AAS 32(1940), s. 217-233 
oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 697-711. 

17 Art. II, [w:] M ARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 713. 
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Proboszcz prześle w ciągu trzech dni pełną kopię aktu małŜeństwa do kompetentnego 
urzędu stanu cywilnego w celu dokonania wpisu; wpis ten winien być dokonany w ciągu 
dwóch dni i zakomunikowany przez odnośnego urzędnika proboszczowi w ciągu dnia 
bezpośrednio następującego po dniu dokonania wpisu, wraz ze wskazaniem daty. 

Proboszcz, który bez powaŜnych motywów, zaniedbałby wysłania kopii aktu w prze-
pisanym terminie, poniesie karę kwalifikowanego nieposłuszeństwa, a urzędnik stanu cy-
wilnego, który nie dokonałby wpisu w przepisanym terminie, poniesie kary przewidziane 
przez prawo organiczne słuŜby cywilnej18. 

 
Jak zatem widać, przytoczone przepisy pochodzące z 1940 r. słusznie 

uznane zostały za aktualne w dziesięć lat po zakończeniu Soboru Watykań-
skiego II. Znamionuje je znaczny stopień uszczegółowienia, zarówno gdy cho-
dzi o jednoznaczne uznanie wpisu aktu małŜeństwa do rejestru stanu cywil-
nego za moment konstytutywny dla uzyskania przez małŜeństwo kanoniczne 
skutków cywilnych („pod warunkiem”), jak i o określenie terminów czynności 
prawnych proboszcza i urzędnika stanu cywilnego. Znamienne jest poza tym 
objęcie regulacją czynności wstępnych w urzędzie stanu cywilnego (zapowie-
dzi), jak równieŜ określenie sankcji karnych za nieusprawiedliwione niewy-
wiązanie się przez proboszcza i urzędnika stanu cywilnego z obowiązku za-
chowania wskazanych terminów dokonywania wzajemnych powiadomień. 

Z kolei w nowym Konkordacie portugalskim z 18 maja 2004 r.19 cztery 
pierwsze akapity przytoczonego wyŜej art. XXII Konkordatu z 7 maja 1940 r. 

                                                 
18 „Lo stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con 

le leggi canoniche, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei competenti uffici 
dello stato civile. 

Le pubblicazioni del matrimonio saranno fatte non soltanto nelle rispettive chiese parroc-
chiali, ma anche nei competenti uffici del registro civile. 

I matrimoni in articulo mortis, in imminenza di parto, o la cui immediata celebrazione sia 
espressamente autorizzata dall’Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potran-
no essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni. 

Il parroco trasmetterà ento tre giorni copia integrale dell’atto del matrimonio al compe-
tente ufficio del registro civile affichè vi venga trascritto; la trascrizione deve essere eseguita 
entro due giorni e comunicata dal funzionario rispettivo al parroco entro il giorno immediata-
mente seguente a quello in cui fu effettuata, con l’indicazioone della data. 

Il parroco che, senza gravi motivi, tralasciasse di inviare la copia dell’atto ento il tempo 
dovuto incorre nellle pene di disubbidienza qualificata, e il funzionario del registro civile che 
non ne facesse la trascrizione nel tempo dovuto incorrerà nelle pene comminate dalla legge or-
ganica del servizio” (Art. XXII, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 706-707). 

19 Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese (18.05.2004), AAS 17(2005), 
s. 29-50 oraz w: J.T. MARTIN DE AGAR, I concordati dal 2000 al 2009, Città del Vaticano 2010, 
s. 243-261. 



Wpis małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego 

 

 

47 

zostały zachowane (z niewielkimi zmianami stylistycznymi), stanowiąc art. 
13, w obrębie którego otrzymały oznaczenie od 1 do 4 (jako ustępy). Nato-
miast ostatni, piąty akapit wymienionego artykułu dawnego Konkordatu  
(w przedmiocie sankcji karnych przewidzianych za niedopełnienie obowiąz-
ków przez proboszcza i urzędnika stanu cywilnego), w art. 13 nowego Kon-
kordatu został całkowicie przebudowany, otrzymując (jako ust. 5) następujące 
brzmienie: 

 
Nie uchylając obowiązków wspomnianych w ust. 4 [proboszcza i urzędnika stanu 

cywilnego – W.G.], których niewypełnienie naraŜa osobę odpowiedzialną na konsekwen-
cje przewidziane w prawie portugalskim i w prawie kanonicznym, strony mogą zatrosz-
czyć się o dokonanie wspomnianego wpisu [małŜeństwa kanonicznego do rejestru stanu 
cywilnego – W.G.], przedstawiając pełną kopię aktu małŜeństwa20. 

 
Znacząca więc zmiana powyŜszego zapisu w stosunku do dawnego polega 

na większym doprecyzowaniu w nowym Konkordacie zagroŜenia karami za za-
niedbania obowiązków przez proboszcza i urzędnika stanu cywilnego (kary 
przewidziane w prawie portugalskim i w prawie kanonicznym), a takŜe na stwo-
rzeniu moŜliwości dokonania wpisu tzw. spóźnionego, na wniosek małŜonków.  

Poza tym, w art. 14 Konkordatu z 2004 r. zamieszczono postanowienie, 
którego nie było w poprzednim Konkordacie, a które brzmi następująco:  

 
1. MałŜeństwo kanoniczne wywołuje wszystkie skutki cywilne od daty zawarcia małŜeń-
stwa, jeśli rejestracja zostanie dokonana w ciągu siedmiu dni. W przeciwnym wypadku 
wywoła skutki w stosunku do osób trzecich jedynie od daty dokonania wpisu. 
2. W dokonaniu wpisu nie stoi na przeszkodzie śmierć jednego lub obojga małŜonków21. 

 
Zapis ten określa więc datę uzyskania przez małŜeństwo kanoniczne skut-

ków cywilnoprawnych, uzaleŜniając to od daty dokonania wpisu małŜeństwa 
kanonicznego do rejestru stanu cywilnego. Gdy chodzi o samych małŜonków, 
to niezaleŜnie od daty wspomnianej czynności prawnej, skutki te liczą się od 
                                                 

20 „Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il 
responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto cannonico, le parti 
possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale 
dell’atto di matrimonio” (Art. 13 ust. 5, [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 249-250).  

21 „1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della cele-
brazione, se la trascrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti 
relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione. 

2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi” (Art. 14, [w:] tamŜe, 
s. 250). 



Ks. Wojciech Góralski 

 

 

48 

dnia zawarcia małŜeństwa. Co się tyczy natomiast osób trzecich (np. dzieci), 
to jeśli rejestracja związku małŜeńskiego w urzędzie stanu cywilnego zostanie 
dokonana później niŜ w ciągu siedmiu dni (od zawarcia małŜeństwa), skutki 
cywilne tego związku będą się liczyć dopiero od dnia dokonania tej rejestracji. 
Novum stanowi takŜe postanowienie ust. 2, stwarzające moŜliwość rejestro-
wania małŜeństwa w urzędzie stanu cywilnego takŜe po śmierci jednego czy 
nawet obojga małŜonków22. 

3. Układ z Państwem Hiszpańskim (1979) 

W podpisanym 3 stycznia 1979 r. Układzie między Stolicą Apostolską  
i Państwem Hiszpańskim23 strony uzgodniły: 

 
1. Państwo uznaje skutki cywilne małŜeństwa zawartego według norm prawa kanonicz-
nego. Skutki cywilne małŜeństwa kanonicznego powstają od momentu jego zawarcia.  
Dla ich pełnego uznania będzie konieczny wpis do rejestru cywilnego, którego dokonuje 
się poprzez zwykłe przedstawienie zaświadczenia kościelnego o zaistnieniu małŜeństwa  
[art. VI ust. 1]24. 

  
W Protokole końcowym zaś, pochodzącym z tego samego dnia, do wy-

mienionego artykułu dodano następujący zapis: 
 
Natychmiast po zawarciu małŜeństwa kanonicznego kapłan, wobec którego zostało ono 
zawarte, wręczy małŜonkom zaświadczenie kościelne z danymi, jakie są wymagane do 
wpisania do rejestru cywilnego. W kaŜdym przypadku proboszcz, na którego terytorium 
parafialnym zostało zawarte małŜeństwo, w ciągu pięciu dni prześle do urzędnika kompe-
tentnego urzędu stanu cywilnego akt małŜeństwa kanonicznego w celu dokonania odpo-
wiedniego wpisu, na wypadek, gdy zapis taki nie został dokonany na wniosek zaintereso-
wanych stron. Do Państwa naleŜy regulacja ochrony praw, które przed wpisaniem małŜeń-
stwa zostały nabyte w dobrej wierze przez osoby trzecie25.  

                                                 
22 Zob. MAJER, Zawarcie, s. 380. 
23 Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche (03.01.1979), 

AAS 72(1980), s. 29-62 oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, 789-795. 
24 „1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del 

diritto canonico. Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono al momemto della ce-
lebrazione. Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l’insrizione nel Registro civile, 
che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell’esistenza 
del matrimonio” (Art. VI ust. 1, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 793). 

25 ,,Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale  
è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per l’ins-
crizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato cele-
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Z przytoczonych dyspozycji art. VI ust. 1 Układu, modyfikującego odno-
śne przepisy Konkordatu z 27 sierpnia 1953 r.26, wynika, Ŝe skutki cywilne 
małŜeństwa kanonicznego powstają wprawdzie w momencie zawarcia tego 
związku, lecz ich „pełne uznanie” uwarunkowane jest dokonaniem wpisu do 
rejestru urzędu stanu cywilnego. Zdanie drugie wskazuje, iŜ przyjęto tutaj za-
sadę automatycznego wywoływania skutków cywilnych przez małŜeństwo ka-
noniczne, tj. przez sam fakt jego zawarcia, natomiast zdanie trzecie kaŜe przy-
jąć, iŜ warunkiem koniecznym uznania (praktycznego) tychŜe skutków jest 
wpis do rejestru cywilnego. Elementem konstytutywnym dla powstania skut-
ków cywilnych jest zatem zawarcie małŜeństwa w formie kanonicznej, wpis 
zaś skutki te jedynie aktualizuje, pozwalając na ich egzekwowanie na gruncie 
prawa hiszpańskiego. Tym samym wolno przyjąć, iŜ wpis ma charakter jedy-
nie deklaratywny. Jeszcze zaś dokładniej mówiąc: wpis do rejestru cywilnego 
stanowiłby tylko moment konstytutywny dla uznania skutków cywilnych mał-
Ŝeństwa kanonicznego, dla samego zaś zaistnienia tych skutków miałby cha-
rakter czysto deklaratywny. Czym innym więc jest powstanie małŜeństwa  
w systemie prawa cywilnego, czym innym zaś jego uznanie w tym systemie27. 

Dla przyjęcia tak sformułowanych twierdzeń zdają się upowaŜniać rów-
nieŜ dyspozycje artykułów 60 i 61 znowelizowanego 7 lipca 1981 r. hiszpań-
skiego kodeksu cywilnego. W art. 60 stanowi się: „MałŜeństwo zawarte we-
dług norm prawa kanonicznego lub w jakiejkolwiek z form religijnych prze-
widzianych w poprzednim artykule wywołuje skutki cywilne [...]”, a w art. 61: 
„MałŜeństwo wywołuje skutki cywilne od jego zawarcia. Do pełnego ich 
uznania będzie konieczne wpisanie do Rejestru Cywilnego […]”28.  

                                                 
brato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all’incaricato del Registro civile competen-
te l’atto del matrimonio canonico per la sua opportuna iscrizione, per il csaso che questa non 
sia effettuata a richiesta delle parti interessate. Spetta allo Stato la protezione dei diritti che, 
prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi” (Protocollo 
finale (circa l’articolo VI, 1) (03.01.1979), [w:] M ARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 795). 

26 Concordato tra Santa Sede e la Spagna (27.08.1953), AAS 45(1953), s. 625-656. 
27 Zob. NAVARRO-VALS, Los efectos civiles, s. 80-81 i 84; C. DE DIEGO-LORA, Nuevas 

consideraciones sobrfe la ejecuciòn civil de la nulidad del matrimonio canònico y de la dis-
pensa pontificia del matrimonio rato y non consumado, ,,Ius canonicum” 31(1991), s. 550; 
M.E. OLMOS ORTEGA, El matrimonio canònico en el Codigo civil de 1981, ,,Revista española 
de derecho canonico” 39(1983), s. 61 i 77-78; ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 85-86. 

28 OLMOS ORTEGA, El matrimonio canònico, s. 59-60; ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 262, 
przyp. 475. 
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Poza tym, jak zauwaŜa W. Adamczewski, do przyjęcia tezy o charakterze 
jedynie deklaratywnym wpisu małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywil-
nego, wielu komentatorów skłania brak w hiszpańskim kodeksie cywilnym 
wyraźnego zapisu o obligatoryjnym charakterze wpisu małŜeństwa do rejestru 
cywilnego. Oznacza, Ŝe małŜeństwo kanoniczne niewpisane do takiego reje-
stru zachowuje swój walor prawny na forum państwowym, choć nie jest on 
zaktualizowany29. Dla zaktualizowania skutków cywilnych, w praktyce stosuje 
się instytucję wpisu spóźnionego, jak to przewidywał Konkordat z 1953 r.30 

Przewidziane w Protokole końcowym wręczenie stronom przez kapłana, 
który asystował przy zawieraniu małŜeństwa, zaświadczenia kościelnego o je-
go zawarciu (z określonymi danymi niezbędnymi do dokonania wpisu), a tak-
Ŝe poczyniona tam wzmianka o moŜliwości wnioskowania przez strony o do-
konanie wpisu małŜeństwa do rejestru cywilnego, jednoznacznie wskazują na 
cel tej czynności duchownego. Podstawą więc wpisu małŜeństwa kanonicz-
nego do rejestru cywilnego jest owo zaświadczenie kościelne, o czym zresztą 
wspomina art. 63 hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Stanowi się tam równieŜ, 
Ŝe naleŜy odmówić wpisu, gdy okaŜe się, Ŝe małŜeństwo nie spełnia wy-
mogów określonych do jego waŜności w tymŜe kodeksie. 

Jak wynika z postanowienia Protokołu końcowego („w kaŜdym przy-
padku”), niezaleŜnie od tego, czy strony zwróciły się do urzędu stanu cywil-
nego z wnioskiem o dokonanie w nim wpisu zawartego małŜeństwa (na pod-
stawie otrzymanego zaświadczenia), czy teŜ nie, proboszcz parafii, na terenie 
której zostało ono zawarte, obowiązany jest – w ciągu pięciu dni od zawarcia 
małŜeństwa – przesłać do kompetentnego urzędu stanu cywilnego akt tego 
związku małŜeńskiego celem dokonania wpisu, jeśli takowy nie został juŜ 
dokonany na wniosek stron31. Zdaniem niektórych autorów, taka jednak inter-
pretacja przepisu budzi wątpliwości, w związku z czym wyraŜają pogląd,  
w myśl którego wspomniany obowiązek proboszcza ma charakter jedynie 
subsydiarny, co oznacza, iŜ ciąŜy na nim tylko wówczas, gdy o dokonanie 
wpisu nie wnioskowali sami małŜonkowie32. Jak zauwaŜa P. Majer, regulację 
                                                 

29 ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 74 i 253, przyp. 415. 
30 F.R. ANZAR GIL , Derecho matrimonial canònico, t. I, Salamanca 2001, s. 213-214. 
31 TamŜe, s. 63-64; MAJER, Zawarcie, s. 361-362. 
32 Zob. R. NAVARRO-VALS, La inscripciòn del matrimonio en el Registro civil, [w:] El 

matrimonio: cuestiones de derecho administrativo-canónico. IX Jornadas de la Asociaciòn 
Española de Canonistas. Madrid 29-31 marzo 1989, Salamanca 1990, s. 195; J. FERRER ORTIZ, 
Celebraciòn del matrimonio en secreto e inscropciòn en el Registro civil, „Ius canonicum” 
37(1997), s. 173. 
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procedury zgłaszania małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego niektó-
rzy komentatorzy uznali za „nieszczęsną i zawikłaną” 33. 

Brak jest w Układzie określenia terminu, w który kompetentny urzędnik 
stanu cywilnego ma dokonać rejestracji małŜeństwa kanonicznego. Nie okre-
śla tego Instrukcja Dyrekcji Generalnej Rejestrów i Notariatów w sprawie 
wpisania do rejestru cywilnego określonych małŜeństw zawartych w formie 
religijnej z 10 lutego 1993 r.34 

Ze zdania trzeciego przytoczonego zapisu Protokołu wynika, Ŝe państwo, 
do czasu osiągnięcia przez małŜeństwo kanoniczne skuteczności w porządku 
prawnym państwowym, obowiązane jest zadbać o ochronę praw nabytych  
w dobrej wierze przez osoby trzecie. Podstawą do takiego przepisu jest fakt, 
Ŝe zawarcie małŜeństwa kanonicznego niewpisanego jeszcze do rejestru cy-
wilnego jest aktem prawnym potencjalnie zdolnym do wywarcia skutków 
cywilnych, gdy tylko zostanie zarejestrowane35. 

4. Układ z Rzecząpospolitą Włoską (1984) 

W Układzie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Włoską z 18 lu-
tego 1984 r.36 art. 8 ust. 1 stanowi:  

 
Uznaje się skutki cywilne małŜeństwa zawartego zgodnie z normami prawa kanonicz-

nego, pod warunkiem, Ŝe odnośny akt zostanie wpisany do rejestru stanu cywilnego, po 
uprzednich zapowiedziach w urzędzie gminnym. Bezpośrednio po zawarciu małŜeństwa, 
proboszcz albo jego delegat ma wyjaśnić kontrahentom skutki cywilne małŜeństwa, od-
czytując artykuły kodeksu cywilnego dotyczące praw i obowiązków małŜonków, a następ-
nie sporządzi, w dwóch egzemplarzach oryginalnych, akt małŜeństwa, w którym mogą być 
umieszczone oświadczenia małŜonków wyraŜone stosownie do prawa cywilnego. 

Stolica Święta przyjmuje do wiadomości, Ŝe wpis [małŜeństwa kanonicznego do re-
jestru stanu cywilnego – W.G.] nie moŜe mieć miejsca: a) gdy małŜonkowie nie speł- 
niają wymogów prawa cywilnego co do wieku wymaganego do zawarcia [małŜeństwa – 
W.G.]; b) gdy między małŜonkami istnieje przeszkoda, którą prawo cywilne uznaje za 
nieusuwalną.  

                                                 
33 MAJER, Zawarcie, s. 362 (autor przytacza opinię F.R. Anzara Gila: Derecho matrimo-

nial canonico, t. I, Salamanca 2001, s. 212); por. ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 68-69. Nun-
cjusz apostolski w Hiszpanii skierował list do Konferencji Episkopatu tego kraju, zwracając 
uwagę na obowiązek proboszcza przesyłania do urzędu stanu cywilnego powiadomienia o za-
warciu małŜeństwa kanonicznego. Zob. MAJER, Zawarcie, s. 362-363. 

34 Zob. http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/24/pdfs/A05881-05883.pdf [dostęp: 8 marca 2011]. 
35 ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 74. 
36 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Con-

cordato Lateranense, AAS 77(1985), s. 521-570 oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 553-561. 
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Wpis jest jednak dozwolony, gdy, zgodnie z prawem cywilnym, nie moŜe być wnie-
siona skarga o niewaŜność lub uniewaŜnienie małŜeństwa. Wniosek o dokonanie wpisu 
ma być złoŜony na piśmie przez proboszcza miejsca, w którym zostało zawarte małŜeń-
stwo, nie później niŜ w ciągu pięciu dni od jego zawarcia. Urzędnik stanu cywilnego, gdy 
zostaną spełnione warunki wymagane do dokonania wpisu, dokonuje go w ciągu dwu-
dziestu czterech godzin od otrzymania aktu i zawiadamia o tym proboszcza. 

MałŜeństwo ma skutki cywilne od momentu jego zawarcia, nawet jeśli urzędnik stanu 
cywilnego, z jakiejkolwiek racji, dokonał wpisu po przekroczeniu przepisanego terminu. 

Wpis moŜe być dokonany takŜe w czasie późniejszym na wniosek obydwojga kon-
trahentów, lub równieŜ jednego z nich, za wiedzą i bez sprzeciwu drugiego, byleby oboje 
zachowali nieprzerwanie stan wolny od momentu zawarcia do złoŜenia wniosku o doko-
nanie wpisu, i bez szkody dla praw legalnie nabytych przez osoby trzecie37. 

 
Tak więc w myśl akapitu pierwszego przytoczonego art. 8 ust. 1, małŜeń-

stwo kanoniczne moŜe uzyskać skutki cywilnoprawne pod dwoma warunkami, 
jakimi są: „wygłoszenie” zapowiedzi w urzędzie gminnym oraz wpisanie aktu 
zawartego małŜeństwa do rejestru stanu cywilnego. Zrealizowanie tych wa-
runków dokonuje się na drodze złoŜonej procedury, którą – poza Układem – 
określają równieŜ przepisy wykonawcze: tak państwowe, jak i kościelne. 

                                                 
37 „Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto 

canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pu-
blicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spieg-
herà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile 
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matri-
monio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la 
legge vivile. 

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli sposi 
non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando 
sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. 

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di 
annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, 
dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla cele-
brazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effet-
tua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. 

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello 
stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. 

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, 
o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi 
abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello 
dalla richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi” 
(Art. 8, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 556). 
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Składa się na nią szereg formalności, których spełnienie spoczywa zarówno na 
stronie kościelnej, jak i państwowej38. 

Gdy chodzi o zapowiedzi w urzędzie gminnym, których celem jest upew-
nienie się co do moŜliwości dokonania wpisu małŜeństwa kanonicznego do 
rejestru stanu cywilnego39, i które – w myśl artykułów 93-101 włoskiego 
kodeksu cywilnego – polegają na wywieszeniu odpowiednich informacji  
w urzędach gminnych stałego zamieszkania stron, to o ich przeprowadzenie 
występują sami narzeczeni osobiście lub przez upowaŜnioną osobę. W przy-
padku jednak małŜeństwa „konkordatowego” wniosek taki winien być uzu-
pełniony wnioskiem proboszcza miejsca, na terenie którego ma być zawarte 
małŜeństwo kanoniczne, skierowanym do urzędu gminy, na terenie której 
przynajmniej jedna ze stron ma stałe miejsce zamieszkania40. Niespełnienie 
tego ostatniego warunku sprawia, Ŝe wniosek przedstawiony jedynie przez 
samych nupturientów nie jest prawnie skuteczny41. W wyniku przeprowadzo-
nej procedury zapowiedzi urzędnik stanu cywilnego wydaje zaświadczenie,  
w którym stwierdza, iŜ z punktu widzenia prawa państwowego nic nie stoi na 
przeszkodzie do zawarcia przez strony małŜeństwa (moŜe teŜ odmówić wysta-
wienia takiego dokumentu)42. 

W odniesieniu do samej ceremonii zawierania małŜeństwa kanonicznego 
wypada nadmienić, iŜ wymagane w akapicie pierwszym art. 8 ust. 1 Układu 
odczytanie kontrahentom przez proboszcza albo jego delegata – bezpośrednio 
po zawarciu małŜeństwa – odnośnych artykułów włoskiego kodeksu cywil-
nego dotyczących praw i obowiązków małŜonków, nie stanowi warunku bez-
względnego do uzyskania skutków cywilnych przez zawarte i wpisane do reje-
stru stanu cywilnego małŜeństwo43. PoniewaŜ jednak w akcie zawarcia mał-
Ŝeństwa proboszcz obowiązany jest uczynić wzmiankę o pouczeniu małŜon-

                                                 
38 Zob. E. VITALI , La nuova disciplina del matrimonio, [w:] Concordato e Costituzione, 

Bologna 1985, s. 70; TENśE, Prime considerazioni sull’art. 8 del nuovo concordato: la la tras-
crizione del matrimonio, ,,Il diritto ecclesiastico” 95(1984), s. 695; ADAMCZEWSKI, MałŜeń-
stwo, s. 56-57. 

39 Zob. L. DE LUCA, Il riconoscimento del matrimonio canonico, „Il diritto ecclesiastico” 
95(1984), s. 422-423 i 425. 

40 Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990),  
n. 15, ,,Ius ecclesiae” 3(1991), s. 780-802. 

41 TamŜe, n. 15, s. 786. 
42 TamŜe, n. 17, s. 787. 
43 Zob. DE LUCA, Il riconoscimento, s. 422; VITALI , La nuova disciplina, s. 64; ADAM -

CZEWSKI, MałŜeństwo, s. 61. 



Ks. Wojciech Góralski 

 

 

54 

ków o ich prawach i obowiązkach w świetle prawa państwowego, jej pomi-
nięcie mogłoby dać podstawę urzędnikowi stanu cywilnego do odesłania pro-
boszczowi tegoŜ aktu w celu uzupełnienia44. 

Co się tyczy dokonania wpisu zawartego małŜeństwa kanonicznego do 
rejestru stanu cywilnego, to – stosownie do akapitu pierwszego omawiane- 
go art. 8 ust. 1 – procedura w tym zakresie rozpoczyna się od sporządzenia  
przez proboszcza miejsca zawarcia małŜeństwa lub jego delegata45, w dwóch  
oryginalnych egzemplarzach, aktu małŜeństwa. Wzmianka o moŜliwości 
umieszczenia w akcie oświadczeń małŜonków „wyraŜonych stosownie do 
prawa cywilnego”, dotyczy przewidzianych we włoskim kodeksie cywilnym 
dodatkowych oświadczeń w przedmiocie wspólnoty dóbr i uznania dziecka 
naturalnego46. 

Autorem pisemnego wniosku o dokonanie wpisu jest proboszcz miejsca 
zawarcia małŜeństwa, jak to wskazano w akapicie czwartym art. 8 ust. 1 
Układu47. Do wniosku winien on dołączyć jeden z dwóch oryginałów aktu 
zawartego małŜeństwa48. Adresatem zaś wniosku proboszcza przepisy wyko-
nawcze czynią urząd stanu cywilnego miejsca zawarcia małŜeństwa49. Zobo-
wiązują one jednocześnie proboszcza do powiadomienia małŜonków o fakcie 
przesłania wniosku o dokonanie wpisu w rejestrach stanu cywilnego50. 

                                                 
44 Zob. G. MARAGNOLI, Osservazioni intorno alla lettura degli artt. 143-144-147 codice 

civile durante la celebrazione del matrimonio concordatario, „Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica” 11(1994), s. 324-326; ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 61-62. 

45 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) Konferencji Episkopatu Włoch 
wymienia tutaj szafarza kultu (n. 25), a przepisy wykonawcze państwowe: Disegno di legge  
n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo 18 febbraio 1984 tra Italia e la 
Santa Sede – 05.11.1987 ([w:] Codice del diritto ecclesiastico, red. S. Berlingò, Milano 1993) 
– ordynariusza miejsca, proboszcza lub szafarza kultu przez niego delegowanego (art. 5 ust. 1).  

46 Zob. artt. 215 i 280-290 włoskiego kodeksu cywilnego i n. 25 Decreto generale sul 
matrimonio canonico (05.11.1990) oraz art. 7 Disegno di legge n. 1831/1987 – Disposizioni 
per l’applicazione dell’Accordo; zob. takŜe: ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 242, przyp. 346. 

47 W przypadku nieobecności lub doznania przeszkody przez proboszcza jego obowiązki 
przejmuje duchowny, który zgodnie z przepisami prawa zastępuje go. Zob. Decreto generale 
sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 28 w zw. z n. 16). 

48 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 27) oraz Disegno di legge 
n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 6 ust. 1). 

49 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 27) oraz Disegno di legge 
n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 6 ust. 1). 

50 Disegno di legge n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 6 ust. 2). 
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W tym samym akapicie został określony termin skierowania przez pro-
boszcza wniosku do urzędu stanu cywilnego: winien on być przesłany nie 
później niŜ w ciągu pięciu dni od zawarcia małŜeństwa. Wskazano tam jedno-
cześnie termin dokonania wpisu przez urzędnika stanu cywilnego: 24 godziny 
od otrzymania wniosku proboszcza (wraz z aktem małŜeństwa). Brak określe-
nia w Układzie terminu wspomnianego tam obowiązku powiadomienia pro-
boszcza przez urzędnika stanu cywilnego o dokonaniu wpisu uzupełniają pań-
stwowe przepisy wykonawcze, określając go na kolejne dwadzieścia cztery 
godziny51. Z kolei przepisy wykonawcze kościelne zobowiązują proboszcza, 
by po otrzymaniu z urzędu stanu cywilnego owego powiadomienia dokonał  
w księdze małŜeństw odpowiedniej adnotacji o wpisie małŜeństwa do rejestru 
cywilnego, a samo zawiadomienie zachował w archiwum parafialnym52. 

W kościelnych przepisach wykonawczych wzięto pod uwagę przypadek, 
gdy w okresie pomiędzy zawarciem małŜeństwa kanonicznego a wystąpieniem 
z wnioskiem o wpisanie go do rejestru cywilnego okazałoby się, iŜ małŜeń-
stwo zostało zawarte niewaŜnie. Wówczas, stosownie do Dekretu generalnego 
o małŜeństwie Konferencji Episkopatu Włoch, naleŜy zaniechać kierowania 
wniosku o dokonanie wpisu i dokonać, jeśli to moŜliwe, uwaŜnienia małŜeń-
stwa w myśli przepisów prawa kanonicznego. Dopiero po dokonaniu uwaŜ-
nienia proboszcz obowiązany jest przesłać wniosek do urzędu stanu cywilnego 
o dokonanie wpisu53. 

W akapicie drugim art. 8 ust. 1 Układu wskazane zostały okoliczności 
wykluczające dokonanie wpisu małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywil-
nego: 1) gdy małŜonkowie nie spełniają wymogów prawa cywilnego co do 
wieku wymaganego do zawarcia małŜeństwa; 2) gdy między małŜonkami ist-
nieje przeszkoda, którą prawo cywilne uznaje za nieusuwalną.  

Gdy chodzi o pierwszy przypadek, to w myśl art. 84 włoskiego kodeksu 
cywilnego nie mogą zawrzeć małŜeństwa osoby niepełnoletnie (przed ukoń-
czeniem 18. lat), jednak dla waŜnych przyczyn sąd moŜe zezwolić na zawarcie 
małŜeństwa osobie, która ukończyła 17. rok Ŝycia. Wolno zatem przyjąć, Ŝe 
małŜeństwo kanoniczne zawarte przez osobę niepełnoletnią, która uzyskała 
zezwolenie sądu, moŜe być wpisane do rejestru cywilnego54.  

                                                 
51 Disegno di legge n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 9) 

oraz Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 29). 
52 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 29). 
53 TamŜe (n. 33). 
54 Zob. G. DALLA TORRE, Qualche considerazione sul matrimonio concordatario dei mi-

norenni, ,,Il diritto ecclesiastico” 87(1976), s. 117-126; ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 76-77. 
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W odniesieniu natomiast do drugiej okoliczności (istnienie między stro-
nami przeszkody nieusuwalnej) naleŜy przytoczyć pkt 4 lit. a) Protokołu do-
datkowego w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) Układu:  

 
W celach zastosowania n. 1, litera b), za przeszkody nieusuwalne w prawie cywilnym 
uwaŜa się: 1. Ubezwłasnowolnienie jednego z kontrahentów z powodu choroby umysło-
wej; 2. Istnienie między stronami innego małŜeństwa waŜnego w zakresie skutków cywil-
nych; 3. Przeszkody pochodzące z występku lub powinowactwa w linii prostej55. 

 
Z zapisu tego wynika więc, Ŝe do rejestru cywilnego nie moŜe być wpi-

sane małŜeństwo osób związanych wymienionymi przeszkodami cywilnymi  
o charakterze nieusuwalnym. NiemoŜliwość ta nie jest jednak absolutna,  
w akapicie trzecim Układu zaznaczono bowiem, iŜ wpis jest wówczas dozwo-
lony, jeśli zgodnie z prawem cywilnym nie moŜe być wniesiona skarga o nie-
waŜność lub uniewaŜnienie (rozwiązanie) małŜeństwa (cywilnego)56.  

W akapicie szóstym art. 8 ust. 1 Układu przewidziana jest moŜliwość do-
konania tzw. wpisu spóźnionego małŜeństwa kanonicznego do rejestru stanu 
cywilnego, a więc dokonania tej czynności po upływie terminu określonego  
w akapicie czwartym wymienionego artykułu. W takim jednak przypadku 
wpis jest moŜliwy jedynie po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym z nich 
jest dokonanie wpisu jedynie na wniosek obydwojga małŜonków lub jednego 
z nich, za wiedzą i bez sprzeciwu drugiego. NiemoŜliwe zatem byłoby doko-
nanie wpisu, gdyby jedna ze stron była wpisowi przeciwna. NiemoŜliwość ta 
miałaby w zasadzie miejsce takŜe post mortem jednej ze stron57. Drugim 
warunkiem jest nieprzerwane zachowanie przez małŜonków stanu wolnego  
(w rozumieniu prawa włoskiego) od momentu zawarcia małŜeństwa kanonicz-
nego do złoŜenia wniosku o dokonanie wpisu. Gdyby zatem jedna ze stron  
w okresie od zawarcia małŜeństwa kanonicznego do złoŜenia wniosku o doko-
nanie wpisu pozostawała w związku małŜeńskim cywilnym z inną osobą, do-
konanie wpisu byłoby niemoŜliwe. 

                                                 
55 Protocollo addizionale, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 560. 
56 Zob. DE LUCA, Il riconoscimento, s. 426; W. GÓRALSKI, MałŜeństwo „konkordatowe” 

we Włoszech po 18 II 1984, „Chrześcijanin w Świecie” 20(1988), nr 12, s. 85. 
57 L. DEL GIUDICE, La trascrizione tardiva del matrimonio canonico nelle (incompiute) 

norme di attuazione degli accordi di Villa Madama, ,,Ius ecclesiae” 5(1993), nr 1, s. 240-241; 
ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 71; por. M. RIVELLA , La trascrizione tardiva del matrimonio, 
,,Quaderni di diritto ecclesiale” 16(2003), s. 386-387; MAJER, Zawarcie, s. 376. 



Wpis małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego 

 

 

57 

W tymŜe akapicie szóstym in fine znalazł się przepis, w myśl którego do-
konanie wpisu spóźnionego nie narusza praw legalnie nabytych przez osoby 
trzecie. Przykładem praw nabytych moŜe być tutaj stosunek ojcostwa lub ma-
cierzyństwa, powstający w wyniku zrodzenia dziecka. Zgodnie z przepisem 
Układu, dzieci naturalne stają się dziećmi prawego pochodzenia po dokonaniu 
wpisu spóźnionego. Gdyby nie ten przepis, przez późniejsze małŜeństwo ro-
dziców naturalnych dzieci stawałyby się jedynie dziećmi, których naturalne 
pochodzenie zostało legitymizowane58. 

Dokonanie wpisu małŜeństwa kanonicznego do rejestru stanu cywilnego 
moŜe być zaskarŜone do kompetentnego sądu włoskiego, gdy istnieje uzasad-
nione podejrzenie co do waŜności tegoŜ wpisu (ocenie sądu podlega jedynie 
waŜność zaistnienia skutków cywilnych małŜeństwa kanonicznego z powodu 
wad dokonanego wpisu)59. 

Co się tyczy momentu uzyskania przez małŜeństwo kanoniczne skutków 
cywilnoprawnych, to w myśl stwierdzenia zawartego w akapicie piątym art. 8 
ust. 1 Układu powstają one w momencie zawarcia małŜeństwa, „nawet jeśli 
urzędnik stanu cywilnego, z jakiejkolwiek racji, dokonał wpisu po przekro-
czeniu przepisanego terminu”. Jak słusznie zauwaŜa W. Adamczewski, rodzi 
się pytanie, czy przepis ten ma zastosowanie do małŜeństw kanonicznych, 
które uzyskały skutki cywilne w ramach zastosowania wpisu spóźnionego. Ze 
sformułowania „z jakiejkolwiek racji” zdaje się wynikać, iŜ na pytanie to na-
leŜy odpowiedzieć twierdząco. Do przyjęcia takiej opinii skłania ponadto za-
strzeŜenie, wyraźnie poczynione w akapicie szóstym, iŜ dokonanie wpisu nie 
narusza praw nabytych przez osoby trzecie60. Wpis zatem małŜeństwa kano-
nicznego do rejestru cywilnego, dokonany zarówno w czasie określonym  
w Układzie, jak i w czasie późniejszym (wpis spóźniony), ma charakter retro-
aktywny, cofając skutki tej czynności do momentu zawarcia związku. 

Skoro z jednej strony uznanie skutków cywilnych małŜeństwa kanonicz-
nego uzaleŜnia się od dokonania wpisu, z drugiej zaś skutki te istnieją od mo-
mentu zawarcia tego związku, to zasadne jest pytanie o charakter prawny 
wpisu: czy dokonanie go jest czynnością jedynie deklaratywną, czy teŜ kon-
stytutywną. OtóŜ w doktrynie odrzuca się tezę, iŜ wpis ma charakter deklara-
tywny w stosunku do dokonanego juŜ w pełni aktu prawnego, jakim jest za-
warcie małŜeństwa. Przyjmuje się, Ŝe wpis małŜeństwa kanonicznego do reje-

                                                 
58 ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 250, przyp. 392. 
59 TamŜe, s. 75. 
60 TamŜe, s. 71-72; por. VITALI , La nova disciplina, s. 73. 
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stru cywilnego jest istotnym elementem dla uznania skutków cywilnych tegoŜ 
małŜeństwa, co oznacza, Ŝe dokonanie wpisu stanowi formalność konieczną 
(nieodzowny warunek) dla uznania przez państwo skutków cywilnych tego 
związku61. Wydaje się, Ŝe naleŜy tutaj mówić o charakterze konstytutywnym  
i – jednocześnie retroaktywnym – wpisu. 

Uznanie skutków cywilnych małŜeństwa kanonicznego nie stanowi zwy-
kłego automatyzmu, włoski porządek prawny przewiduje bowiem sytuację 
zawarcia przez strony jedynie małŜeństwa kanonicznego, pozostawiając im 
samym oraz proboszczowi decyzję w tym względzie. MoŜliwość powzięcia 
przez wymienione podmioty decyzji o skutkach cywilnych małŜeństwa kano-
nicznego zostało w doktrynie uznane za znaczące i nowe rozwiązanie Układu 
w porównaniu z regulacją Konkordatu z 1929 r.62 Jako podstawę takiego 
stanowiska przyjmuje się instytucję wpisu spóźnionego, wskazującą pośrednio 
na autonomię małŜonków w decydowaniu o wpisie ich małŜeństwa do rejestru 
stanu cywilnego63.  

5. Konwencja z Rzecząpospolitą Malty (1993) 

W Konwencji z Rzecząpospolitą Malty z 3 lutego 1993 r. o uznawaniu 
skutków cywilnych małŜeństw kanonicznych oraz wyroków dotyczących 
tychŜe małŜeństw wydanych przez władze i sądy kościelne64, gdzie regulacje 
dotyczące małŜeństwa są porównywalne z rozwiązaniami Układu z Włochami 
z 1984 r., w art. 1 strony postanowiły: 

 
1. Uznaje się skutki cywilne małŜeństw zawartych na Malcie według norm kanonicz-

nych Kościoła katolickiego, od momentu ich zawarcia, pod warunkiem, Ŝe: a) ze świadec-

                                                 
61 Zob. VITALI , La nova disciplina, s. 73; DE LUCA, Il riconoscimento, s. 419; L. CHIA -

PPETTA, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico- 
-pastorae, Roma 1990, s. 301; ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 86-87. 

62 Zob. NAVARRO-VALS, La inscripciòn, s. 197-198; Z. COMBALIA SOLIS, La autonomia 
privada en la inscripciòn del matrimonio canònico en el Registro civil, Barcelona 1992,  
s. 209-225; E. CAMASSA AUREA, La trascrizione del matrimonio, ,,Monitor ecclesiasticus” 
119(1994), s. 130-133; P. MONETA, Matrimonio religioso e ordinamento civile, Torino 1996,  
s. 27-31; zob. takŜe: MAJER, Zawarcie, s. 373-374.  

63 MAJER, Zawarcie, s. 374-376. 
64 Conventio inter Apostolicam Sedem et Militensem Rempublicam de civilibus agnoscen-

dis matrimoniorum canonicorum effectibus necnon sententiarum iisdem super connubiis aucto-
ritatum tribunaliumque ecclesiasticorum (03.02.1993), “Acta Apostolicae Sedis” 89(1997),  
s. 679-694 oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 657-667. 
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twa Rejestru MałŜeństw wynika, Ŝe zostały przeprowadzone zapowiedzi wymagane przez 
prawo cywilne, albo Ŝe udzielono od nich dyspensy, gdy dokument taki stanowi niezbity  
i ostateczny dowód prawidłowości zapowiedzi lub dyspensy od nich; b) proboszcz miejs-
ca, w którym zostało zawarte małŜeństwo, prześle do Rejestru Publicznego oryginalny eg-
zemplarz aktu małŜeństwa sporządzony w formie określonej we wspólnej umowie pomię-
dzy Wysokimi Stronami i podpisany przez Ordynariusza miejsca albo przez Proboszcza 
albo przez ich Delegata, który asystował przy zawieraniu małŜeństwa. 

2. Stolica Apostolska przyjmuje do wiadomości, Ŝe Rzeczpospolita Malty uznaje 
skutki cywilne małŜeństw kanonicznych, gdy między kontrahentami nie zachodzi przesz-
koda, która według prawa cywilnego powoduje niewaŜność małŜeństwa i którą to samo 
prawo cywilne traktuje jako nieusuwalną, czyli niedyspensowalną65. 

 
Z kolei w art. 2 Konwencji znalazły się następujące uregulowania: 
 

1. Akt małŜeństwa powinien zostać przesłany do Rejestru Publicznego celem nale-
Ŝytego wpisu w ciągu pięciu dni od zawarcia małŜeństwa. 

2. Jeśli przesłanie aktu małŜeństwa nie zostanie dokonane w ciągu terminu określo-
nego, jest obowiązkiem Proboszcza dokonanie tego jak najszybciej. Strony lub jedna  
z nich, mają zawsze prawo prosić o takie przesłanie. Przesłanie spóźnione nie stoi na 
przeszkodzie dokonaniu wpisu. 

3. Jeśli stwierdzi się, Ŝe warunki określone w art. 1 zostały spełnione, Dyrektor Re- 
jestru Publicznego wpisuje akt małŜeństwa tak szybko, jak to moŜliwe i zawiadamia o tym 
pisemnie Proboszcza66. 

                                                 
65 „1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrami a Malta secondo le norme 

canoniche della Chiesa Cattolica, dal momento della loro celebrazione, a condizione che: a) ri-
sulti da un attestato del «Marriage Registrar» che sono state eseguite le pubblicazioni richieste 
dalla legge civile, o che vi è stata dispensa dalle stesse, costituendo tale attestato una prova de-
finitgiva ed insindacabile della regolarità delle pubblicazioni o della dispensa dalle stesse; b) il 
Parroco del luogo dove è stato celebrato il matgrimonio trasmetta al Registro Pubblico un 
esemplare originale dell’atto del matrimonio redatto nella forma stabilita di comune intesa fra 
l.e Alte Parti, e sottoscritto dall’Ordinario o dal Parroco o dal loro Delegato, che ha assistito 
alla celebrazione del matrimonio. 

2. La Santa Sede prende atto che la Repubblica di Malta risonosce gli effetti civili dei 
matrimoni canonici quando non sussista fra contraenti un impedimento che, secondo la legge 
civile, produca la nullità del matrimonio e che la stessa legge civile consideri inderogabile  
o non dispensabile” (Art. 1, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 658). 

66 „1. L’atto di matrimonio deve essere trasmesso al. Registro Pubblico per la debita 
trascrizione entro cinque giorni utili dalla celebrazione del matrimonio. 

2. Qualora la trasmissione dell’atto di matrimonio non venga effettuata entro il termine 
stabilito, rimane l’obbligo del Parroco di effettuarla al più presto possibile. Le parti, o anche 
una di esse, hanno sempre il diritto di chiedere tale trasmissione. La trasmissione tardiva non 
osta alla trascrizione. 
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Natomiast w Protokole dodatkowym strony postanowiły dokonać bardziej 
szczegółowych wyjaśnień niektórych dyspozycji Konwencji, dla zapewnienia 
właściwego ich stosowania i uniknięcia wszelkich trudności w ich interpreta-
cji. Tak więc strony wspólnie deklarują:  

– w odniesieniu do art. 1 ust. 1, litera b): 
 

a) Wysokie Strony obopólnie określą formularz aktu małŜeństwa przed wejściem  
w Ŝycie Konwencji, poprzez wymianę Not pomiędzy Nuncjaturą Apostolską i Ministers-
twem Spraw Zagranicznych. Strony zachowają tę samą procedurę ilekroć, w przyszłości, 
dojdą zgodnie do wniosku, iŜ do takiego formularza naleŜy wprowadzić modyfikacje. 

b) Wykluczając przypadek niebezpieczeństwa śmierci, w którym znalazłaby się przy-
najmniej jedna ze stron, Rejestr MałŜeństw, wraz ze świadectwem, o którym mowa w art. 1, 
ust. 1 lit. a), wystawia stronom formularz aktu małŜeństwa, naleŜycie wypełniony ze 
wszystkimi danymi dotyczącymi nupturientów. Przygotowany w ten sposób formularz 
powinien być wręczony stronom moŜliwie najszybciej po upływie okresu zapowiedzi i,  
w kaŜdym przypadku, nie później niŜ w ciągu czterech dni przed ustaloną datą zawarcia 
małŜeństwa. Do stron naleŜy bezpośrednie przesłanie tego formularza Proboszczowi 
miejsca zawarcia. Jeśli stwierdzi jakąś róŜnicę między danymi dotyczącymi nupturientów 
zawartymi w formularzu, o którym wyŜej, a danymi zawartymi w dokumentach kanonicz-
nych, Proboszcz dokona, moŜliwie najszybciej, stosownych weryfikacji w celu uzgodnie-
nia z Rejestrem MałŜeństw poprawnego brzmienia tegoŜ formularza67; 
 
– w odniesieniu do art. 1 ust. 2: 
 
W celach stosowania art. 1 ust. 2 rozumie się jako przeszkody uznawane za nieusuwalne, 
czyli niedyspensowalne przez prawo cywilne: a) brak wieku, który wynosi 16 lat ukoń-

                                                 
3. Ove consti che le condizioni stabilite nell’articolo q siano state soddisfatte, il Direttore 

del Registro Pubblico trascrive l’atto di matrimonio e, al più presto possibile, ne dà notizia in 
iscritto al Parroco” (Art. 2, [w:] tamŜe, s. 659). 

67 „a) Le Alte Parti stabiliranno, di comune intesa, il modulo dell’atto di matrimonio prima 
dell’entrata in vigore dell’accordo, mediante sambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il 
Ministero degli Affari Esteri. Esse seguiranno la stessa procedura qualora, in futuro, concor-
dassero di apportare modifiche a tale modulo; b) Escluso il caso di pericolo di morte in cui si 
trovi almeno una delle parti, il «Marriage Registrar», insieme all’attestato di cui all’articolo 
1,1,a), rilascia alle parti un modulo dell’atto di matrimonio, debitamente riempito con tutti  
i dati relativi agli sposi. Il modulo così preparato dev’essere consegnato alle parfti al più presto 
dopo la scadenza del periodo delle pubblicazioni e, in ogni caso, non più tardi di quattro giorni 
prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio. Spetta alle parti di trasmettere 
immediatamente tale modulo al Parroco del luogo della celebrazione. Qualora rilevi qualche 
discrepanza tra i dati relativi agli sposi come risultano dal modulo di cui sopra e dai documenti 
canonici, il Parroco deve fare, al più presto mpossibile, le opportune verifiche al fine di 
concordare col «Marriage Registrar» la corretta stessura dello stesso modulo” (In relazione 
all’articolo 1,1,b), [w:] tamŜe, s. 664). 
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czonych dla kaŜdej ze stron; b) chorobę umysłową przynajmniej u jednej ze stron, która 
czyni osobę niezdolną do zawarcia małŜeństwa; c) pokrewieństwo w linii prostej i do dru-
giego stopnia w linii bocznej; d) istnienie poprzedniego małŜeństwa, waŜnego pod wzglę-
dem skutków cywilnych, przynajmniej u jednej ze stron68. 

 
W Konwencji maltańskiej – jak widać – uzyskanie skutków cywilnopraw-

nych przez małŜeństwo kanoniczne zostało uzaleŜnione od spełnienia określo-
nych warunków, m.in. od przesłania przez proboszcza miejsca zawarcia mał-
Ŝeństwa oryginału aktu tego związku do rejestru państwowego, przy czym akt 
ten powinien być sporządzony według formularza uzgodnionego przez Nun-
cjaturę Apostolską na Malcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i podpi-
sany przez określonego w art. 1 ust. 1 duchownego. W warunkach zwyczaj-
nych formularz ten, z wpisanymi doń danymi, jest przekazywany nupturien-
tom – nie później niŜ na cztery dni przez terminem celebracji małŜeństwa – 
przez urząd stanu cywilnego, wraz z zaświadczeniem o przeprowadzeniu za-
powiedzi. Z kolei strony obowiązane są do przesłania owego formularza pro-
boszczowi miejsca, w którym ma być zawarte małŜeństwo.  

Po otrzymaniu formularza (aktu małŜeństwa) oraz zaświadczenia o prze-
prowadzeniu zapowiedzi cywilnych, proboszcz ma obowiązek zweryfikowania 
danych zawartych w formularzu z danymi figurującymi w aktach parafialnych, 
a w przypadku rozbieŜności ma uzgodnić z urzędem stanu cywilnego zapis 
definitywny. 

Z kolei proboszcz powinien przesłać akt małŜeństwa do urzędu stanu cy-
wilnego, by tam dokonano wpisu zawartego małŜeństwa kanonicznego. Czyn-
ność tę proboszcz winien zrealizować w ciągu pięciu dni uŜytecznych, a więc 
nie wliczając dni, w których istniała usprawiedliwiona przyczyna uniemoŜli-
wiająca podjęcie tejŜe czynności. W art. 2 ust. 2 Konwencji przewidziano 
wpis spóźniony, który moŜe być dokonany na wniosek proboszcza, złoŜony 
jak najszybciej (po upływie terminu). Znamienna jest wzmianka o tym, Ŝe 
strony lub jedna z nich moŜe zawsze, a więc w terminie nieokreślonym, do-

                                                 
68 „Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1,2 si intendono come impedimenti considerati 

inderogabili o non dispensabili dalla legge civile: a) il difetto di età, che è di sedici anni com-
piuti per ambedue le parti; b) l’infermità di mente di almeno una delle parti che renda incapace 
di contrarre matrimonio; c) la consanguineità in linea retta e, fino al secondo grado, in linea 
collaterale; d) la sussistenza di un precedente matrimonio, valido agli effetti civili, di almeno 
una delle parti” (In relazione all’articolo 1, 2, [w:] tamŜe, s. 664-665). 
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magać się przesłania przez proboszcza wspomnianego wniosku do odpowied-
niego rejestru państwowego69.  

Procedurę, o której mowa, kończy dokonanie wpisu małŜeństwa kanonicz-
nego do rejestru państwowego przez jego dyrektora. Czynności tej powinien 
on dokonać jak najszybciej po otrzymaniu wniosku proboszcza. Po dokonaniu 
wpisu dyrektor ma obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym pro-
boszcza. 

Dokonanie wpisu uwarunkowane jest upewnieniem się przez dyrektora, 
czy zostały zachowane warunki określone w art. 1 Konwencji. NaleŜy zatem 
przyjąć, Ŝe w przypadku niezachowania tych warunków winna mieć miejsce 
odmowa dokonania wpisu. W art. 1 ust. 2 Konwencji stanowi się implicite, Ŝe 
przeszkody cywilne, które – zgodnie z prawem krajowym – powodują nie-
waŜność małŜeństwa, tym samym powodują, iŜ niemoŜliwe jest uzyskanie 
skutków cywilnych przez małŜeństwo kanoniczne zawierane przez osoby 
związane takimi przeszkodami. Wymienia je Protokół dodatkowy w odniesie-
niu do art. 1 ust. 2 Konwencji (przeszkody: wieku, choroby umysłowej, po-
krewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, związku małŜeń-
skiego waŜnego w świetle prawa cywilnego)70. 

Gdy chodzi o moment wywołania skutków cywilnych przez małŜeństwo 
kanoniczne, to w art. 1 ust. 1 Konwencji zaznaczono, Ŝe powstają one „od 
momentu zawarcia” tegoŜ związku. 

Co się tyczy waloru prawnego wpisu małŜeństwa kanonicznego do rejestru 
państwowego, to wolno sądzić, Ŝe wpis ten ma charakter konstytutywny71. 

Za P. Majerem naleŜy przyjąć, Ŝe podobnie jak w systemie włoskim, tak  
i w systemie maltańskim „nie przewiduje się automatycznej rejestracji kaŜde-
go małŜeństwa kanonicznego, a nieprzedstawienie duchownemu przez nuptu-
rientów zaświadczenia o dopełnieniu obowiązku cywilnych zapowiedzi wraz  
z odpowiednim dokumentem, który słuŜy do późniejszego powiadomienia 

                                                 
69 MoŜliwość dokonaniu wpisu spóźnionego przewiduje równieŜ prawo maltańskie: Mar-

riage Act-to regulate Marriage and to provide for matters connected therewith or ancillary 
thereto (12.08.1975), „Forum. A Review of the Maltese Ecclesiastical Tribunal” 6(1995), nr 1, 
s. 44-45. 

70 Zob. ADAMCZEWSKI, MałŜeństwo, s. 80; A. BETTETINI, L’accordo 3 febbraio 1993 tra 
Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni, ,,Il diritto ecclesias-
tico” 108(1997), s. 110-113. 

71 Zob. tamŜe, s. 87. 



Wpis małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego 

 

 

63 

urzędu stanu cywilnego o zawartym małŜeństwie, oznacza brak woli zawarcia 
małŜeństwa ze skutkami cywilnymi”72.  

6. Konkordat z Rzecząpospolitą Polską (1993) 

W Konkordacie Stolicy Apostolskiej z Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 
1993 r.73 w art. 10 ust. 1 znalazła się następująca norma prawna: 

 
Od chwili zawarcia małŜeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą 
zawarcie małŜeństwa zgodnie z prawem polskim, jeŜeli: 1) między nupturientami nie ist-
nieją przeszkody wynikające z prawa polskiego, 2) złoŜą oni przy zawieraniu małŜeństwa 
zgodne oświadczenie woli dotyczące wywołania takich skutków i 3) zawarcie małŜeństwa 
zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany Urzędowi Stanu Cy-
wilnego w terminie pięciu dni od zawarcia małŜeństwa; termin ten ulega przedłuŜeniu, je-
śli nie został dotrzymany z powodu siły wyŜszej, do czasu trwania tej przyczyny. 

 
PoniewaŜ powyŜsze sformułowanie znamionuje dość znaczny stopień 

ogólności, m.in. w odniesieniu do trzeciego z wymienionych warunków uzys-
kania przez małŜeństwo kanoniczne skutków cywilnoprawnych, a ponadto im-
plikowało ono konieczność dostosowania polskiego prawa rodzinnego do tego 
rodzaju regulacji, w tymŜe art. 10 ust. 6 umowy konkordatowej strony posta-
nowiły, iŜ „celem wprowadzenia w Ŝycie niniejszego artykułu zostaną doko-
nane konieczne zmiany w prawie polskim”. 

Aktami wykonawczymi państwowymi w stosunku do art. 10 ust. 1 Kon-
kordatu stały się: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporzą-
dzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, 
ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cy-
wilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów74 oraz obwieszczenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upowaŜnia do sporządze-
nia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małŜeństwa za-
wartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-

                                                 
72 MAJER, Zawarcie, s. 383-384. 
73 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (28.07.1993), AAS 

85(1993), s. 310-329 i Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318, oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 682-696. 
74 Dz. U. Nr 136, poz. 884. 
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czego75. NaleŜy jednocześnie wspomnieć, iŜ szereg kwestii ujętych w art. 10 
ust. 1 Konkordatu jedynie ogólnie znalazło swoje uszczegółowienie w noweli-
zacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dokonanej ustawą z dnia 24 lipca 
1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowa-
nia cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw76. Natomiast aktem wykonawczym kościelnym jest Instrukcja Episko-
patu Polski z 22 października 1998 r. [dotycząca małŜeństwa „konkordatowe-
go” – W.G.]77. 

Z określenia w art. 10 ust. 1 pkt 3 umowy trzeciego warunku uzyskania 
przez małŜeństwo kanoniczne skutków cywilnoprawnych wynika jedynie ko-
nieczność podjęcia następujących czynności: 1) przygotowanie (domyślnie: 
przez duchownego) wniosku o dokonanie wpisu małŜeństwa kanonicznego 
(juŜ zawartego) do rejestru stanu cywilnego; 2) przekazanie tego wniosku 
(domyślnie: przez duchownego albo samych małŜonków lub jednego z nich) 
do urzędu stanu cywilnego w terminie pięciu dni, który ulega przedłuŜeniu  
w przypadku występowania siły wyŜszej; 3) dokonanie wpisu (domyślnie: 
przez kierownika urzędu stanu cywilnego) małŜeństwa kanonicznego do księ-
gi stanu cywilnego. Dopiero więc uszczegółowienie normy konkordatowej 
przez wymienione akty prawne wykonawcze pozwala wskazać ściśle określo-
ną procedurę, zmierzającą do uzyskania przez małŜeństwo kanoniczne skut-
ków cywilnoprawnych.  

Procedura ta składa się z kilku następujących po sobie etapów, które sta-
nowią: 1) wystawienie przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego 
brak okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa oraz zawierającego 
treść i datę złoŜonych przed kierownikiem USC oświadczeń nupturientów  
w sprawie nazwisk przyszłych małŜonków i ich dzieci; 2) przedłoŜenie du-
chownemu przez nupturientów zaświadczenia wystawionego przez kierownika 
USC; 3) przyjęcie przez duchownego oświadczenia woli nupturientów jedno-
czesnego zawarcia małŜeństwa podlegającego prawu polskiemu78; 4) sporzą-

                                                 
75 M.P. Nr 40, poz. 554; ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788) [dalej cyt.: k.r.o.]. 
76 Dz. U. Nr 117, poz. 757. 
77 „Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej” z 7 listopada 1998, s. 15-18. 
78 W świetle art. 1 § 2 k.r.o. („MałŜeństwo zostaje równieŜ zawarte, gdy męŜczyzna i ko-

bieta […] oświadczą wolę jednoczesnego [podkr. – W.G.] zawarcia małŜeństwa podlegającego 
prawu polskiemu […]”) naleŜy przyjąć, iŜ kontrahenci zawierają jednocześnie dwa małŜeństwa: 
kanoniczne i cywilne, podlegające róŜnym porządkom prawnym; por. MAJER, Zawarcie, s. 401. 
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dzenie przez duchownego zaświadczenia stwierdzającego fakt złoŜenia przez 
nupturientów – w jego obecności przy zawarciu małŜeństwa wyznaniowego – 
oświadczenia woli, o którym mowa w punkcie 3; 5) przekazanie przez du-
chownego do USC zaświadczenia, o którym mowa w punkcie 4, wraz z zaś-
wiadczeniem kierownika USC; 6) sporządzenie aktu małŜeństwa przez kie-
rownika USC79. 

Pomijając trzy pierwsze punkty owej procedury80, wystarczy zwięźle 
przedstawić jedynie te (wskazane w pkt. 4-6), które bezpośrednio dotyczą 
czynności związanych z wpisaniem małŜeństwa kanonicznego do ksiąg stanu 
cywilnego. 

Niezwłocznie po wskazanym w art. l § 2 k.r.o. złoŜeniu przez strony 
oświadczenia woli, duchowny ma obowiązek sporządzenia zaświadczenia 
stwierdzającego, Ŝe oświadczenie to zostało złoŜone w jego obecności przy 
zawarciu związku małŜeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu Koś-
cioła albo innego związku wyznaniowego. Dokument ten winni podpisać: 
duchowny, małŜonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złoŜeniu 
tego oświadczenia (art. 8 § 2 k.r.o.). Zaświadczenie, o którym mowa, mające 
formę formularza do wypełnienia, duchowny sporządza na odwrotnej stronie 
zaświadczenia wystawionego przez kierownika USC w przedmiocie braku 
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa oraz oświadczeń stron  
w sprawie nazwisk przyszłych małŜonków i ich dzieci81. Stosownie do § 18 
ust. l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 paź-
dziernika 1998 r. wspomniane zaświadczenie duchowny sporządza w trzech 
egzemplarzach (otrzymanych z USC, zawierających – na odwrotnej stronie – 
zaświadczenie kierownika USC, o którym w art. 41 § l k.r.o.). 

Sformułowanie art. 8 § 2 k.r.o. polecające duchownemu, by „niezwłocznie 
po złoŜeniu oświadczeń” przez strony sporządził zaświadczenie o ich złoŜe-
niu, naleŜy interpretować uwzględniając wymóg (wskazany w tymŜe art. 8 § 2 

                                                 
79 W. GÓRALSKI, Forma zawarcia małŜeństwa w trybie art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego, [w:]  W. GÓRALSKI, Studia nad małŜeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 470. 
80 Pełna procedura jest szeroko uwzględniana w doktrynie (zob. m.in.: J. GAJDA, Zawarcie 

związku małŜeńskiego przed duchownym, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XI: Prawo rodzin-
ne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 112-142; GÓRALSKI, Forma zawarcia, 
s. 470-475).  

81 Wzór zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małŜeństwa zawartego 
w sposób określony w art. l § 2 i 3 k.r.o. podaje H. CHWYĆ, Zawarcie małŜeństwa w prawie 
polskim. Stan prawny obowiązujący od dnia 15 listopada 1996 r. Poradnik dla kierowników 
urzędów stanu cywilnego, Lublin 1998, s. 219 i 232. 
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k.r.o.) podpisania zaświadczenia przez duchownego, małŜonków i świadków. 
Oznacza to, iŜ ze względów praktycznych zaświadczenie powinno być spo-
rządzone bezpośrednio po złoŜeniu przez strony wymaganego oświadczenia 
woli82. 

Zaświadczenie sporządzone przez duchownego, w obecności którego 
strony złoŜyły oświadczenie woli, o którym mowa w art. l § 2 k.r.o., podpisuje 
ponadto duchowny upowaŜniony do sporządzenia zaświadczenia stanowią-
cego podstawę do sporządzenia aktu małŜeństwa w USC. Przy nazwisku obo-
wiązany jest podać zajmowane stanowisko. Wykaz stanowisk, których zaj-
mowanie przez duchownych upowaŜnia do sporządzenia zaświadczenia,  
o którym mowa, zawiera załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z 4 listopada 1998 r.83 Jednocześnie art. 27 ust. 2 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego84 statuuje, Ŝe osoba zajmująca jed-
no z tych stanowisk jest duchownym w rozumieniu przepisów o zawarciu 
małŜeństwa. 

Sporządzone przez duchownego zaświadczenie stwierdzające fakt złoŜenia 
przez strony oświadczenia woli, o którym w art. l § 2 k.r.o., wraz z zaświad-
czeniem sporządzonym przez kierownika USC w przedmiocie braku okolicz-
ności wyłączających zawarcie małŜeństwa oraz nazwisk przyszłych małŜon-
ków i ich dzieci, duchowny (zajmujący jedno ze stanowisk określonych w za-
łączniku do powołanego wyŜej obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji) przekazuje do USC właściwego ze względu na miejsce zawar-
cia małŜeństwa przed upływem pięciu dni od zawarcia małŜeństwa (art. 8  
§ 3 k.r.o. i art. 12 ust. 3 p.a.s.c.)85. 
                                                 

82 J. WINIARZ , J. GAJDA, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 69. 
83 W Kościele katolickim upowaŜnionymi do sporządzenia zaświadczenia są duchowni 

zajmujący następujące stanowiska: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wi-
kariusz w zastępstwie proboszcza, duchowny w zastępstwie proboszcza. Zob. pkt l załącznika 
do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. 
(M.P. Nr 40, poz. 554). Dla uniknięcia ewentualnej niejasności naleŜy wyjaśnić, Ŝe zaświad-
czenie stwierdzające fakt złoŜenia przez strony przed duchownym oświadczenia woli, o którym 
mowa w art. l § 2 k.r.o., stanowi element zaświadczenia (podpisywanego przez duchownego 
upowaŜnionego) będącego podstawą sporządzenia aktu małŜeństwa w USC. 

84 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:  
Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1264) [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 

85 Stosownie do postanowienia art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. [dalej cyt.: k.c.]), do biegu terminu nie wlicza się dnia 
zawarcia małŜeństwa. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 115 k.c., jeŜeli ostatni dzień terminu 
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 
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JeŜeli zachowanie pięciodniowego terminu przewidzianego na przekazanie 
zaświadczenia do USC nie jest moŜliwe z powodu siły wyŜszej, bieg terminu 
ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody (art. 8 § 3 k.r.o.)86. Po usta-
niu przeszkody termin więc biegnie dalej, nie biegnie zaś od nowa87. Do oce-
ny, czy przyczyną przekazania przez duchownego z opóźnieniem zaświad- 
czenia było działanie siły wyŜszej, uprawniony jest wyłącznie kierownik USC. 
MoŜe on w tym celu przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (art. 22 
p.a.s.c.). Nadanie przez duchownego zaświadczenia jako przesyłki poleconej 
w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z przekazaniem do USC 
(art. 8 § 3 k.r.o.)88. 

NaleŜy wspomnieć, iŜ na mocy art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 
innych ustaw89 w art. 8 § 3 k.r.o., określającym termin przekazania przez du-
chownego zaświadczenia do USC, dodano następujące zdanie: „Przy oblicza-
niu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od 
pracy”. Nowela ta ma słuŜyć ułatwieniu zachowania wspomnianego terminu 
przekazania do USC zaświadczenia o zawarciu małŜeństwa90. 

Obowiązek przekazania przez duchownego do USC zaświadczenia, o któ-
rym mowa, istnieje takŜe w wypadku składania przez nupturientów oświad-
czenia woli przewidzianego w art. l § 2 k.r.o., tj. w razie niebezpieczeństwa 
groŜącego bezpośrednio Ŝyciu jednej ze stron (art. 9 § 2 k.r.o.). 

Do USC duchowny wysyła jedynie jeden egzemplarz zaświadczenia, dru- 
gi przekazuje osobom, które zawarły małŜeństwo, trzeci natomiast zachowuje  
w archiwum własnej jednostki organizacyjnej91. 

Osobą upowaŜnioną do sporządzenia aktu małŜeństwa, podobnie jak i in-
nych aktów, jest kierownik USC lub jego zastępca lub zastępcy (art. 6 ust. l 

                                                 
86 Przez siłę wyŜszą naleŜy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie moŜna było prze-

widzieć i któremu nie moŜna się było oprzeć. Zob. M. NESTEROWICZ, Kodeks cywilny z komen-
tarzem, Warszawa 1980, s. 408. 

87 W. GÓRALSKI, Zawarcie małŜeństwa „konkordatowego” w Polsce, Warszawa 1998, s. 66. 
88 W wypadku utracenia przesyłki poleconej zastosowanie ma art. 61a ust. 4 p.a.s.c. 
89 Dz. U. Nr 220, poz. 1431. 
90 M. KOSEK, MałŜeństwo, [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 lis-

topada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, red. W. Stojanowska, 
Warszawa 2011, s. 37-40. 

91 Wzór zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małŜeństwa podaje  
H. CHWYĆ, Zawarcie małŜeństwa, s. 219. 
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p.a.s.c.). Miejscem sporządzenia aktu małŜeństwa jest USC właściwy ze 
względu na miejsce zawarcia małŜeństwa (art. 12 ust. 3 p.a.s.c.). 

Podstawą sporządzenia aktu małŜeństwa zawartego w trybie art. l § 2 
k.r.o. jest zaświadczenie sporządzone przez duchownego zgodnie z art. 8 § 2 
k.r.o., przekazane do USC (art. 61a ust. 1 p.a.s.c.), zawierające stwierdzenie, 
iŜ strony – przy zawieraniu związku małŜeńskiego wyznaniowego – złoŜyły  
w obecności duchownego oświadczenie woli jednoczesnego zawarcia małŜeń-
stwa podlegającego prawu polskiemu, oraz Ŝe małŜeństwo wyznaniowe zo-
stało zawarte. 

Akt małŜeństwa sporządza się niezwłocznie, nie później niŜ w następnym 
dniu roboczym po dniu, w którym do USC nadeszły dokumenty, tj. zaświad-
czenie duchownego, o którym w art. 8 § 2 k.r.o., wraz z zaświadczeniem kie-
rownika USC sporządzonym na podstawie art. 41 § l k.r.o. Sporządzenie aktu 
małŜeństwa następuje poprzez zamieszczenie danych wymaganych w art. 62 
ust. l i 2 p.a.s.c. w księgach stanu cywilnego (art. 2 p.a.s.c.). Jako datę zawar-
cia małŜeństwa wpisuje się datę złoŜenia przez strony oświadczenia woli 
przewidzianego w art. l § 2 k.r.o. (art. 61a ust. l p.a.s.c.). 

Po sporządzeniu aktu małŜeństwa wspomniane wcześniej dokumenty włą-
cza się do akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (art. 61a ust. l pkt 3 
p.a.s.c.). Akta zbiorowe oznacza się numerem nadanym aktowi stanu cywil-
nego (§ 15 ust. l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z 26 października 1998 r.). 

JeŜeli zaświadczenie duchownego stanowiące podstawę do sporządzenia 
aktu małŜeństwa przekazane do USC przesyłką poleconą w polskim urzędzie 
pocztowym zostało utracone przed dotarciem do USC, kierownik tego urzędu 
ma obowiązek zwrócenia się do duchownego o potwierdzenie treści utraco-
nego zaświadczenia oraz dostarczenie dowodu nadania przesyłki. Na tej pod-
stawie kierownik USC sporządza wówczas akt małŜeństwa, jeśli stwierdzi, Ŝe 
został zachowany pięciodniowy termin przepisany w art. 8 § 3 k.r.o. (art. 61a 
ust. l pkt 4 p.a.s.c.). 

Kierownik USC jest obowiązany odmówić sporządzenia aktu małŜeństwa 
w drodze decyzji, podlegającej zaskarŜeniu na zasadach ogólnych, jeŜeli zaś-
wiadczenie duchownego stanowiące podstawę sporządzenia aktu małŜeństwa 
przekazano do USC po upływie terminu pięciodniowego (art. 61a ust. l pkt 5 
p.a.s.c.). W przypadku odmówienia przez kierownika USC sporządzenia aktu 
małŜeństwa, jest on obowiązany powiadomić osobę zainteresowaną o przyczy-
nach odmowy. Osoba ta moŜe w terminie czternastu dni od doręczenia jej pisma 
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zwrócić się do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy odmowa była uzasad-
niona. Prawomocne postanowienie sądu jest dla kierownika USC wiąŜące (art. 
7 ust. 2 in fine p.a.s.c.). Sąd wydaje tego rodzaju postanowienie po przeprowa-
dzeniu rozprawy (art. 564 Kodeksu postępowania cywilnego92). 

JeŜeli mimo niespełnienia przesłanki oświadczenia woli stron jednocze-
snego zawarcia małŜeństwa podlegającego prawu polskiemu został sporzą-
dzony akt małŜeństwa, kaŜdy kto ma w tym interes prawny, moŜe wystąpić  
z powództwem o ustalenie nieistnienia małŜeństwa (art. 2 k.r.o.). 

Co się tyczy charakteru prawnego wpisu małŜeństwa do rejestru stanu 
cywilnego, to na podstawie sformułowania art. 1 § 2 zd. pierwsze k.r.o. naleŜy 
przyjąć, Ŝe ma on charakter konstytutywny93. 

7. Konwencja  
z Rzecząpospolitą Litewską (2000) 

Instytucja małŜeństwa „konkordatowego” jest przedmiotem Konwencji 
zawartej przez Stolicę Apostolską z Rzecząpospolitą Litewską w sprawie 

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

poz. 296 ze zm.). 
93 Zob. P. KUGLARZ, F. ZOLL, MałŜeństwo konkordatowe, Kraków 1994, s. 57-58;  

A. KRAWCZYK, Konkordat z 1993 roku a urzędy stanu cywilnego – nadzieje i obawy, [w:] Mał-
Ŝeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 235;  
A. SZADOK-BRATUŃ, Uwagi w przedmiocie rejestracji małŜeństwa w prawie świeckim i w pra-
wie kanonicznym na tle Konkordatu z 1993 roku, [w:] MałŜeństwo w prawie, s. 226-228; GÓ-
RALSKI, Zawarcie małŜeństwa, s. 60; A. MĄCZYŃSKI, Wpływ konkordatu na polskie prawo mał-
Ŝeńskie, [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewasz-
kiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997, s. 124; TENśE, Projektowana nowelizacja przepisów o za-
warciu małŜeństwa, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 7(1998), z. 3, s. 527; M. NAZAR, Zawar-
cie małŜeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 
1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, „Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 5(1996), z. 3, s. 492-493; TENśE, Prawo małŜeńskie „de lege lata” i „de lege fe-
renda”, [w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. II, red. L. Anto-
nowicz [i in.], Lublin 1998, s. 232; CHWYĆ, Zawarcie małŜeństwa, s. 14; R. SOBAŃSKI, Uwagi 
o zmianach w prawie polskim postulowanych przez art. 10 konkordatu z 28 lipca 1993 r., [w:] 
Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?, red. B. Czech, Ka- 
towice 1997, s. 286; J. KRUKOWSKI, Uznanie skutków cywilnych małŜeństwa kanonicznego  
w świetle art. 10 konkordatu polskiego i projektu ustaw okołokonkordatowych, „Biuletyn” 
[Stowarzyszenia Kanonistów Polskich – przyp. W.G.] 1998, nr l, s. 84; ADAMCZEWSKI, Mał-
Ŝeństwo, s. 87-88; GAJDA, Zawarcie małŜeństwa, s. 142. 
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aspektów prawnych relacji między Kościołem katolickim i państwem w dniu  
5 maja 2000 r.94 W art. 13 Konwencji strony uzgodniły następującą treść:  

 
1. MałŜeństwo kanoniczne wywołuje skutki cywilne przewidziane w ustawodawstwie 

Rzeczypospolitej Litewskiej od momentu jego religijnego zawarcia, pod warunkiem, Ŝe 
nie ma przeszkód obowiązujących w prawie Rzeczypospolitej Litewskiej. 

2. Czas i sposób rejestracji małŜeństwa kanonicznego w rejestrze cywilnym ustali 
kompetentna władza Rzeczypospolitej Litewskiej we współpracy z Konferencją Biskupów 
Litwy 95. 

 
Jest czymś znamiennym, Ŝe wprowadzenie przez Konwencję instytucji 

małŜeństwa „konkordatowego” spowodowało nie tylko nowelizację litew-
skiego kodeksu cywilnego, lecz takŜe zmianę w Konstytucji Rzeczpospolitej 
Litewskiej poprzez wprowadzenie do art. 38 zdania: „Państwo uznaje równieŜ 
małŜeństwa zarejestrowane w Kościele”96. 

Kodeks cywilny zawiera postanowienie, w myśl którego osoba wskazana 
przez Kościół katolicki (lub inny uznany związek wyznaniowy) powiadamia  
o zawarciu małŜeństwa urząd stanu cywilnego w ciągu dziesięciu dni od jego 
zawarcia, uŜywając w tym celu specjalnego formularza, którego wzór określa 
minister sprawiedliwości. Po zgłoszeniu zawartego małŜeństwa we wspo-
mnianym terminie, zostaje ono wpisane do rejestru cywilnego, przy czym jako 
datę wpisuje się dzień zawarcia małŜeństwa kanonicznego. W przypadku nie-
zachowania terminu dziesięciodniowego, jako datę wpisuje się dzień otrzyma-
nia przez USC zawiadomienia o zawarciu małŜeństwa97. 

Tego rodzaju regulacja spotkała się z protestem biskupów litewskich, któ-
rzy zwrócili uwagę, iŜ w Konwencji ze Stolicą Apostolską (art. 13 ust. 2) po-
stanowiono, Ŝe „czas i sposób rejestracji małŜeństwa kanonicznego w rejestrze 

                                                 
94 Agrement between the Holy See and the Republic of Lithuania concerning juridical as-

pects of the relations between the Catholic Church and the State (05.05.2000), “Acta Aposto-
licae Sedis” 92(2000), s. 795-809 oraz w: MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 208-218. 

95 ,,1. A canonical marriage will have civil effects to the legal acts of the Republic of 
Lithuania from the moment of its religious celebration provided there are non impediments to 
the requirements of the laws of the Repubic of Lithuania. 

2. The tim and manner of recording a canonical marriage in the civil register shall be esta-
blished by the competant authority of the Repoublic of Lithuania, in co-ordinanation with  
the Conference of Lithuanian Bishops” (Art. 13 ust. 1-2, [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati,  
s. 215). 

96 MAJER, Zawarcie, s. 384. 
97 Art. 3.304 ust. 3 k.c. 
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cywilnym ustali kompetentna władza Rzeczypospolitej Litewskiej we współ-
pracy z Konferencją Biskupów Litwy [podkr. – W.G.]”. Interwencja bisku-
pów była tym bardziej zdecydowana, gdyŜ w ratyfikowanym przez parlament 
litewski Porozumieniu zawartym między Rządem Litwy i Konferencją Epi-
skopatu z 11 lipca 2001 r. (przed wejściem w Ŝycie nowelizacji kodeksu cy-
wilnego) uzgodniono, iŜ czynność powiadomienia USC w ciągu dziesięciu dni 
o zawarciu małŜeństwa kanonicznego naleŜy do osoby upowaŜnionej przez 
Kościół, a w przypadku niewypełnienia przez przedstawiciela Kościoła tego 
obowiązku we wspomnianym terminie, sami małŜonkowie winni powiadomić 
właściwy USC w terminie kolejnych dziesięciu dni. Poza tym – zauwaŜono – 
w Porozumieniu nie było ustalenia, iŜ powiadomienie USC ma być dokony-
wane na urzędowym formularzu98. 

Ostatecznie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Litwy z 30 czerwca 
2003 r. zobowiązało wszystkie uznane związki wyznaniowe, z wyjątkiem  
Kościoła katolickiego (wspomniane Porozumienie pomiędzy Rządem Litwy  
i Konferencją Episkopatu zostało uznane za aneks do kodeksu cywilnego), do 
zachowania procedury określonej w kodeksie cywilnym. Dopuszczono jednak 
jednocześnie, by takŜe sami małŜonkowie mogli powiadamiać USC o zawar-
tym małŜeństwie wyznaniowym.  

Kodeks cywilny Litwy nie nakłada jednoznacznie obowiązku zawiadamia-
nia USC o zawarciu małŜeństwa wyznaniowego, tak iŜ pominięcie zawiadomie-
nia nie kwalifikuje się jako uchybienie prawu. Ani zatem przedstawiciel Koś-
cioła, ani małŜonkowie nie są zobowiązani do podjęcia czynności zmierzają-
cych do uzyskania przez małŜeństwo kanoniczne skutków cywilnoprawnych99. 

8. Umowy z: Rzecząpospolitą Chorwacką (1996),  
Rzecząpospolitą Słowacką (2000), Księstwem Andory (2008) 

i Republiką Federacyjną Brazylii (2008) 

Instytucja małŜeństwa „konkordatowego”, a tym samym kwestia wpisu 
małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego, jest równieŜ przedmiotem 
umów Stolicy Apostolskiej z Chorwacją, Słowacją, Andorą i Brazylią. Jak-
kolwiek nie udało się dotrzeć do przepisów wykonawczych do odnośnych 

                                                 
98 MAJER, Zawarcie, s. 384-385; K. MEILIUS, Legal status of persons married at Church 

under the Canon Law and Lithuanian Civil Law, „Anuario de derecho ecclesiástico del Estado” 
22(2006), s. 410-411. 

99 MAJER, Zawarcie, s. 385. 
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postanowień konkordatowych, to jednak warto zaprezentować przynajmniej te 
ostatnie. 

Tak więc w Układzie Stolicy Apostolskiej z Rzecząpospolitą Chorwacką 
w sprawach prawnych z 19 grudnia 1996 r.100 w art. 13 ust. 1-2 czytamy:  

 
1. MałŜeństwo kanoniczne, od momentu swojego zawarcia, wywołuje skutki cywilne 

według obowiązujących norm Rzeczypospolitej Chorwackiej, jeśli u kontrahentów nie 
występują przeszkody cywilne i jeśli zostają spełnione wymogi przewidziane w prawie 
Rzeczypospolitej Chorwackiej. 

2. Sposób i czas uŜyteczny do wpisania małŜeństwa kanonicznego do rejestrów pań-
stwowych małŜeństw są określone przez odnośne prawo Rzeczypospolitej Chorwackiej101.  

 
Układ podstawowy Stolicy Apostolskiej z Rzecząpospolitą Słowacką  

z 24 listopada 2000 r.102 zawiera następujące postanowienie pomieszczone  
w art. 10 ust. 1: 

 
MałŜeństwo zawarte według prawa kanonicznego, które spełnia równieŜ warunki okre-
ślone przez prawo Rzeczypospolitej Słowackiej do zawarcia małŜeństwa, ma na teryto-
rium Rzeczypospolitej Słowackiej tę samą waŜność i te same konsekwencje prawne, jakie 
ma małŜeństwo zawarte według formy cywilnej. Rejestracja państwowa małŜeństw za-
wartych według prawa kanonicznego i ich wpis do rejestru małŜeńskiego są określone  
w porządku prawnym Rzeczypospolitej Słowackiej103. 

 

                                                 
100 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche 

(19.12.1996), “Acta Apostolicae Sedis” 89(1997), s. 277-302 oraz w: MARTIN DE AGAR, 
Raccolta, s. 154-162.  

101 „1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti 
civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili 
per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia. 

2. Il modo e il tempo utile per l’iscrizione del matrimonio canonico nei regiostri statali dei 
matrimoni sono stabiliti dalla respettiva legge della Repubblica di Croazia” (Art. 13, [w:] 
MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 259). 

102 Accordo base fra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca (24.11.2000), “Acta Aposto-
licae Sedis”  93(2001), s. 136-155 oraz [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 262-276. 

103 „Il matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le condizioni 
stabilite dal diritto Della Repubblica Slovacca per contrarre il matrimonio, ha nel territorio 
della Repubblica Slovacca identica validità e identiche conseguenze giuridiche colme il ma-
trimonio contratto secondo la forma civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati 
secondo il Diritto Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale è definita nell’ordi-
namento giuridico della Repubblica Slovacca (Art. 1 ust. 1, [w:] MARTIN DE AGAR, I concor-
dati, s. 267-268). 
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Z kolei w Układzie Stolicy Apostolskiej z Księstwem Andory z 17 marca 
2008 r.104 w art. IX strony uzgodniły, co następuje: 

 
1. W zgodności z tym, co stanowi Konstytucja, Księstwo Andory uznaje skutki cywil-

ne małŜeństwa zawartego według norm prawa kanonicznego. 
2. Skutki cywilne małŜeństwa kanonicznego powstają w momencie jego zawarcia, 

Dla ich pełnego uznania konieczny jest wpis do Rejestru Cywilnego, który dokonuje się 
poprzez zwykłe przedstawienie zaświadczenia kościelnego o istnieniu małŜeństwa. 

3. Natychmiast po zawarciu małŜeństwa kanonicznego Proboszcz miejsca, w którym 
zostało zawarte małŜeństwo, wystawi małŜonkom zaświadczenie kościelne, i, w ciągu pię-
ciu dni, prześle do właściwego Urzędnika Stanu Cywilnego akt małŜeństwa kanonicznego 
w celu zarejestrowania go105.  

 
Wreszcie Układ z Brazylią w sprawie statusu prawnego Kościoła katolic-

kiego w Brazylii z 13 listopada 2008 r.106 w art. 12 zawiera następującą 
dyspozycję: 

 
MałŜeństwo zawarte zgodnie z prawem kanonicznym, które spełnia równieŜ wymogi 
określone przez prawo brazylijskie do zawarcia małŜeństwa, wywołuje skutki cywilne, 
poprzez rejestrację w odpowiednim rejestrze cywilnym, licząc od daty jego zawarcia107. 

 
                                                 

104 Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra (17.03.2008), [w:] MARTIN DE 

AGAR, I concordati, s. 19-28. 
105 „1. In conformità con quanto è stabilito dalla Costituzione, il Principato di Andorra 

riconosce gli effetti civili al. matrimonio celebrato secondo le norme del Diritto Canonico. 
2. Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. 

Per il pieno riconoscimento di tali effetti si dovrà procedere alla trascrizione nel Registro Ci-
vile, ch si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico della esis-
tenza del matrimonio. 

3. Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il Parroco del luogo dove si è ce-
lebrato il matrimonio rilascierà agli sposi il certificato ecclesiastico, ed, entro cinque giorni, 
trasmetterà al competente Ufficiale dello Stato Civile l’Atto di matrimonio canonico per la sua 
registrazione” (Art. IX, [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 23-24). 

106 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sullo statuto giuridi-
co della Chiesa Cattolica in Brasile (13.11.2008), [w:] tamŜe, s. 44-53. 

107 „Il matrimonio celebrato in conformità con il diritto canonico, che rispetti anche le esi-
genze fissate dal diritto brasiliano per contrarre matrimonio, produce gli effetti civili, mediante 
la registrazione nell’apposito registro civile, a decorrere dalla data della sua celebrazione” 
(Art. 12, [w:] tamŜe, s. 50; zob. H. SUCHOCKA, Porozumienie pomiędzy Republiką Federacyjną 
Brazylii a Stolicą Apostolską w sprawie statusu Kościoła katolickiego w Brazylii, „Studia 
Prawnicze KUL” 2009, nr 1(37), s. 147). 
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Uwagi końcowe 

Pojawienie się dwóch koncepcji prawa małŜeńskiego, regulujących z róŜ-
nych punktów widzenia sprawy dotyczące tak znaczącej społecznie instytucji, 
jaką jest małŜeństwo, wymagało rozwiązania, które by satysfakcjonowało 
obydwie strony: tak państwową, jak i kościelną. Poszukiwanie właściwego 
projektu w tym względzie zaowocowało regulacjami konkordatowymi, stop-
niowo jednak ograniczającymi (z inicjatywy strony państwowej) moŜliwości 
uzyskania skutków cywilnych przez małŜeństwo kanoniczne. Ograniczenia  
w tym zakresie dotyczyły wprowadzania warunków, od spełnienia których 
zaleŜało uzyskanie owych skutków. Jednym z takich warunków, powszechnie 
przyjmowanych (od 1929 r.) we współczesnych umowach konkordatowych, 
jest dokonanie wpisu małŜeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego.  

Podczas gdy zawarcie małŜeństwa kanonicznego stanowi w konstrukcji 
małŜeństwa „konkordatowego” akt prawny, to zapis tego związku w rejestrze 
cywilnym ma charakter bardziej administracyjny, zmierzając do zaistnienia  
w systemie prawa państwowego aktu prawnego dokonanego stosownie do 
norm prawa kanonicznego108. 

Analiza posoborowych regulacji konkordatowych dotyczących wpisu mał-
Ŝeństwa kanonicznego do rejestru cywilnego jako warunku uzyskania przez taki 
związek skutków cywilnych, wskazuje na róŜnorodność rozwiązań oraz na kie-
runki i tendencje zachodzącej w tej dziedzinie ewolucji. Na jej kształt wpływa 
niewątpliwie samoświadomość Kościoła katolickiego, która pozostaje pod wpły-
wem Soboru Watykańskiego II oraz posoborowego ustawodawstwa kościelnego. 

Poszczególne wątki związane z procedurą dotyczącą wpisu małŜeństwa 
kanonicznego (charakter przesłanki; stopień ogólności norm konkordatowych; 
czynności wstępne związane z późniejszym dokonaniem wpisu; sposób wyra-
Ŝenia woli uzyskania skutków cywilnych przez nupturientów, względnie auto-
matyzm; autor, forma i termin powiadomienia urzędu stanu cywilnego o zawar-
ciu małŜeństwa kanonicznego; autor i termin dokonania wpisu; powiadomie-
nie strony kościelnej o dokonaniu wpisu; wpis spóźniony; moŜliwość dokona-
nia wpisu po śmierci jednego lub obojga małŜonków; ochrona interesu osób 
trzecich; odmowa dokonania wpisu; moment uzyskania przez małŜeństwo ka-
noniczne skutków cywilnych; sankcje na duchownego i urzędnika USC za nie-
dopełnienie obowiązków; procedura w przypadkach szczególnych), przybie-
rają róŜną postać w poszczególnych umowach państw ze Stolicą Apostolską. 

                                                 
108 NAVARRO-VALS, Los efectos civiles, s. 74. 
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Nie trzeba dodawać, Ŝe o ostatecznym kształcie instytucji wpisu w wielu 
umowach zdecydowały przepisy wykonawcze – tak strony państwowej, jak  
i kościelnej. 

Na szczególne wyróŜnienie zasługuje regulacja konkordatu polskiego,  
w którym uzyskanie skutków cywilnych przez małŜeństwo kanoniczne uzaleŜ-
nia się od woli kontrahentów, a „skutki cywilne” oznaczają tutaj jednoczesne 
– wraz z małŜeństwem kanonicznym – zawarcie małŜeństwa podlegającego 
prawu polskiemu. 

 
Słowa kluczowe: konkordat, przepisy wykonawcze, nupturienci, małŜonkowie, małŜeństwo kano-

niczne, urząd stanu cywilnego, parafia, akt małŜeństwa, skutki cywilne, powiadomienie o za-
warciu małŜeństwa kanonicznego, rejestr cywilny, wpis małŜeństwa kanonicznego, wpis spóź-
niony, odmowa wpisu, interes osób trzecich. 

 
 
 

Registration of a canon marriage  
with the civil register as a guarantee of its civil effects  

in the light of agreements between the Holy See and states  
concluded after the Second Vatican Council 

Summary 

Following the period during which canon marriages were generally acknowledged by the State, 
towards the end of the 19th century concordat agreements made between the Holy See and 
individual states began to include a clause that explicitly recognized only certain marriages. The 
State now formally accepted only those canon marriages which were recorded in a register office. In 
time, this practice gained ground but the concordat regulations in this respect evolved, especially 
after the Second Council. 

In the post-conciliar period, registration of canon marriage with a register office (to guarantee 
its civil effects) became part of concordat agreements made between the Holy See and a number  
of states: Columbia (1973), Portugal (1975, 2004), Spain (1979), Italy (1984), Malta (1993), Poland 
(1993), Croatia (1996), Lithuania (2000), Slovakia (2000), Andorra (2008), and Brazil (2008). 

With regard to individual solutions that relate to the very entry made in the civil register as well 
as the procedure of this act in law, there is some variety in individual agreements. 
 
Key words: concordat, executive regulations, nupturients, spouses, canon marriage, civil register, 

parish, marriage certificate, civil effects, notification of entering into canon marriage, register 
entry for a canon marriage, late entry, refusal to record, interest of third parties. 
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Die Eintragung der kanonischen Ehe in das Personenstandsregister  
als Bedingung für die Erlangung zivilrechtlicher Folgen für diese 

– im Lichte der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschlossenen 
Vereinbarungen des Heiligen Stuhls mit den einzelnen Staaten 

Zusammenfassung 

Nachdem der Staat lange Zeit hindurch die in kanonischer Form geschlossenen Ehen generell 

anerkannt hatte, wurde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in den Konkordatsverträgen des Heiligen 
Stuhls mit den einzelnen Staaten damit begonnen, die Klausel einer ausdrücklichen Anerkennung 
nur bestimmter Eheschließungen einzuführen. Die formale Akzeptanz des Staates betraf jetzt nur 
noch die kanonischen Ehen, die ins Personenstandsregister eingetragen wurden. Diese Praxis stabi-
lisierte sich dann, wobei die Konkordatsregelungen auf diesem Gebiet einer Evolution unterlagen, 
insbesondere nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. 

In der nachkonziliären Zeit wurde die Registrierung der kanonischen Ehe im Standesamt – als 
Bedingung für die Erlangung zivilrechtlicher Folgen durch die Ehe – zum Gegenstand der vom 
Heiligen Stuhl mit einem Dutzend von Staaten geschlossenen Konkordatsverträgen: mit Kolumbien 
(1973), Portugal (1975 und 2004), Spanien (1979), Italien (1984), Malta (1993), Polen (1993), Kro-
atien (1996), Litauen (2000), der Slowakei (2000), Andorra (2008) und Brasilien (2008). 

Was die Detaillösungen betrifft, sowohl bezüglich des Charakters der Eintragung der kanon-

ischen Ehe in das Personenstandsregister selbst als auch der mit dem Vollzug dieses Rechtsge-
schäfts verbundenen Prozeduren, so ist in den einzelnen Konkordatsregulierungen eine gewisse 
Vielfalt erkennbar. 
 
Schlüsselwörter: Konkordat, Ausführungsbestimmungen, Nupturienten, Eheleute, kanonische Ehe, 

Standesamt, Pfarrei, Eheurkunde, zivilrechtliche Folgen, Benachrichtigung über die kanonische 

Eheschließung, Zivilregister, Eintragung der kanonischen Ehe, verspätete Eintragung, Ableh-
nung der Eintragung, das Interesse Dritter. 

 
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 
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Внесення канонічного шлюбу до цивільного реєстру як умова  
для отримання цивільних наслідків у світлі договорів Святого престолу  

з державами, укладених після ІІ Ватиканського собору  

Pезюме  

Після тривалого періоду загального визнання державою шлюбів, що укладалися в кано-
нічній формі, починаючи з кінця XIX століття, в конкордатах Святого престолу з державами 
почали вводитися застереження чіткого визнання лише окремих шлюбів. Офіційним визнан-

ням держави були охоплені тільки ті канонічні шлюби, які були внесені до цивільного реєс-
тру. Ця практика потім закріпилася, причому регулювання конкордату в цій сфері пройшли 
еволюцію, особливо після ІІ Ватиканського собору.  

У період після собору реєстрація канонічного шлюбу у відділі запису актів цивільного 
стану – як умова одержання тим шлюбним союзом цивільних наслідків – стала предметом 
конкордатів, укладених Святим престолом з кільканадцятьма країнами: Колумбією (1973), 

Португалією (1975 i 2004), Іспанією (1979), Італією (1984), Мальтою (1993), Польщею (1993), 
Хорватією (1996), Литвою (2000), Словаччиною (2000), Андоррою (2008) та Бразилією (2008). 

Коли йдеться про конкретні рішення, що стосуються як самого характеру запису кано-
нічного шлюбу до цивільного реєстру, так і процедури, пов’язаної зі здійсненням цієї юри-
дичної дії, то в окремих регулюваннях конкордату можна помітити деяку різноманітність. 

 

Ключові слова: конкордат, виконавчі положення, nupturiens, подружжя, канонічний шлюб, 
відділ реєстрації актів цивільного стану, парафія, свідоцтво про шлюб, цивільні наслід-
ки, повідомлення про укладення канонічного шлюбу, цивільний реєстр, запис каноніч-
ного шлюбу, запис із запізненням, відмова запису, інтерес третіх осіб. 

 

З польської переклала Надія Гергало 

 





Anna Natalia Schulz 

Ochrona prawa do imienia i nazwiska dziecka  
w świetle prawa międzynarodowego i polskiego* 

Tematyka zakrojona tytułem artykułu odnosi się do praw dziecka, jego 
stanu prawnego. Szeroko rozumiany stan prawny człowieka określany jest 
zarówno poprzez jego stan osobisty, nazwisko, stan cywilny, jak i przynaleŜ-
ność państwową. Wskazane elementy stanu prawnego osoby fizycznej kształ-
tują jej szeroko rozumianą toŜsamość, na którą składają się wszystkie cechy 
tworzące stan prawny. Poza nimi toŜsamość kształtowana jest jeszcze, m.in., 
przez znajomość własnego pochodzenia oraz relacje z rodzicami (pozostawa-
nie pod ich pieczą ewentualnie utrzymywanie kontaktów z rodzicami niespra-
wującymi pieczy, utrzymywanie kontaktów i wiedza o innych członkach ro-
dziny, wychowanie, szerzej: takŜe przynaleŜność do grupy etnicznej, narodo-
wej, czy edukacja)1.  

Imię i nazwisko podlegają ochronie zarówno w prawie krajowym, jak  
i międzynarodowym, poniewaŜ jako jedne z najwaŜniejszych elementów stanu 
prawnego człowieka pełnią funkcję indywidualizującą daną osobę, identyfi-
kują ją i podkreślają podmiotowość człowieka. Z tego samego powodu 
posiadanie imienia i nazwiska jest obowiązkiem w świetle prawa2. 

                                                 
DR ANNA NATALIA SCHULZ – Instytut Nauk Prawnych PAN, Poznań  

*  W tekście częściowo wykorzystano wyniki badań prowadzonych w ramach grantu ba-
dawczego „Realizacja standardów międzynarodowych w zakresie osobowych stosunków po-
między rodzicami a dziećmi w polskim prawie rodzinnym”. 

1 Por. R. HODGKIN, P. NEWELL, Implementation Handbook on the Convention on the 
Rights of the Child, Geneva–New York 1998, s. 111 n. 

2 Por. W.M. HRYNICKI , Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk. Komentarz, Wrocław 2010, 
s. 49 n.; Z. RADWAŃSKI, A. OLEJNICZAK, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 141.  
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W niektórych państwach, obok imienia i nazwiska, występuje jeszcze 
trzeci element identyfikujący – patronimikum, nazwisko czy raczej przydo-
mek utworzony od imienia, nazwiska, a dawniej i urzędu ojca lub przodków3.  

Zarówno nazwisko, jak i patronimikum w pierwotnym załoŜeniu pełniły 
funkcję wskazującą na pochodzenie od określonych osób, przynaleŜność do 
określonej rodziny4. 

W doktrynie polskiej imię obok płci i wieku zalicza się do elementów 
stanu osobistego, natomiast nazwisko z reguły określa stan rodzinny danej 
osoby (pochodzenie od określonych osób, pozostawanie w związku małŜeń-
skim) i raczej jest dobrem więcej niŜ jednej osoby5. Imię i nazwisko są dob-
rami osobistymi kaŜdej jednostki6, zaś prawo do ich posiadania naleŜy do 
praw stanu.  

O ile o imieniu rodzice mogą decydować w miarę swobodnie, realizując  
w ramach istniejących przepisów przywilej wynikający ze sprawowania wła-
dzy rodzicielskiej, o tyle o nazwisku rozstrzyga się na podstawie bardziej 
sztywnych reguł, często jeszcze przed narodzeniem dziecka. Rodzice mają 
jednak pewien wpływ na nazwisko dziecka. Jeśli wszystkie osoby w ramach 
jednej rodziny noszą takie samo nazwisko bądź nazwiska, których poszcze-
gólne człony są jednakowe, to nazwisko nie tylko wskazuje na pokrewieństwo 
między danymi osobami, ale stanowi równieŜ wyraz jedności, integralności 
rodziny. NaleŜy jednak podkreśli ć, Ŝe wskazana w poprzednim zdaniu funkcja 
nazwiska, jako elementu wskazującego na pokrewieństwo, słabnie. W związku 
z powyŜszym, w coraz mniejszym stopniu nazwisko traktowane jest jako ele-
ment stanu cywilnego, choć nadal podkreśla się rolę nazwiska rodowego 
dziecka w ujawnieniu pochodzenia od określonych osób7. 

Z punktu widzenia międzynarodowego prawa praw człowieka, zagadnie-
nia związane z prawem dziecka do imienia i nazwiska naleŜą do pogranicza 
problematyki zapewnienia przez państwo poszanowania prawa dziecka do 
własnej toŜsamości oraz wykonywania władzy/odpowiedzialności rodziciel-

                                                 
3 Por. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 838. 
4 Por. A. GULCZYŃSKI, Imię i nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnych, 

Poznań 2010, s. 37 n. 
5 Por. J. IGNATOWICZ, Ochrona stanu cywilnego, [w:] System Prawa Rodzinnego, red.  

J.S. Piątowski, Wrocław 1985, s. 74 n.  
6 Por. A. ZIELONACKI , śycie rodzinne a ochrona dóbr osobistych, [w:] Dobra osobiste 

i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, red. J.S. Piątowski, Wrocław 1986, s. 209 n.  
7 J. STRZEBIŃCZYK, Nazwisko dziecka, [w:] System Prawa Prywatnego, red. T. Smyczyń-

ski, t. XII: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011, s. 361 n. 
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skiej. Niniejszy tekst ma na celu analizę podstawowych elementów modelu 
ochrony prawa dziecka do imienia i nazwiska.  

I. Organizacja Narodów Zjednoczonych  

Prawo dziecka do nazwiska zostało wyartykułowane w dokumentach mię-
dzynarodowych dopiero w roku 1959, w Deklaracji Praw Dziecka. Kilka lat 
później zostało uregulowane w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatel-
skich i Politycznych8 (art. 24 ust. 2), Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1986 r. o społecznych i prawnych 
zasadach ochrony i dobra dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki  
w zakresie przysposobienia i umieszczania w rodzinie zastępczej w skali 
krajowej i międzynarodowej (art. 8)9 oraz w Konwencji o prawach dziecka  
z 1989 r.10 

Zgodnie z zasadą 3 Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r.11 dziecko ma pra- 
wo do nazwiska z chwilą przyjścia na świat. Natomiast w art. 8 Deklaracji  
z 1986 r. wskazywano, Ŝe dziecko zawsze powinno posiadać nazwisko. Sam 
fakt oddania dziecka pod pieczę zastępczą, przysposobienia czy zastosowania 
innych środków prawnych wobec małoletniego, nie moŜe skutkować pozba-
wieniem go nazwiska, o ile jednocześnie nie nabywa ono innego nazwiska.  

Dwa pozostałe ze wskazanych dokumentów mają charakter wiąŜący i od-
grywają szczególną rolę w kształtowaniu modelu ochrony praw dziecka. 
Wbrew chronologii analizie najpierw zostaną poddane postanowienia Kon-
wencji o prawach dziecka, jako swoistej konstytucji praw dziecka. Uprawnie-
nie do otrzymania nazwiska uregulowano w art. 7 ust. 1, zgodnie z którym 
„dziecko ma prawo do bycia zarejestrowanym niezwłocznie po urodzeniu  
i otrzymania nazwiska od momentu narodzin”12. Artykuł ten reguluje ponadto 
prawo do poznania własnych rodziców oraz prawo dziecka do obywatelstwa.  

W świetle tego postanowienia istotne wydają się dwie kwestie: po pierw-
sze – prawo do nazwiska przysługuje od momentu urodzenia, po drugie – 

                                                 
8 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w No-

wym Jorku 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167). 
9 A/RES/41/85 z 3 grudnia 1986 r.  

10 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526). 

11  Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listo-
pada 1959 r. 

12 Podobnie HODGKIN, NEWELL, Implementation Handbook, s. 101 n. 
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Konwencja nie odpowiada na pytanie, o jakie nazwisko chodzi. Nazwisko ma 
więc przede wszystkim słuŜyć podkreśleniu podmiotowości małego czło-
wieka, chronić jego byt cywilny, a pośrednio i fizyczny, a dopiero w dalszej 
kolejności moŜe wskazywać na pochodzenie od konkretnych osób i przyna-
leŜność do konkretnej rodziny. Szczególnie chodzi więc o zabezpieczenie 
sytuacji prawnej dzieci, których rodzice nie są znani oraz dzieci, których po-
chodzenie nie jest prawnie ustalone.  

JednakŜe rola określenia za pomocą nazwiska przynaleŜności do rodziny  
i pochodzenia od określonych osób nie pozostaje w świetle Konwencji bez 
znaczenia, albowiem w tym samym artykule mowa jest o prawie dziecka do 
poznania swoich rodziców (jeŜeli to moŜliwe). Jeśli w wyniku poznania rodzi-
ców doszło do ustalenia pochodzenia, moŜe się to łączyć z otrzymaniem na-
zwiska rodziców bądź w brzmieniu przez nich wskazanym.  

Podstaw ochrony prawa dziecka do imienia i nazwiska moŜna się równieŜ 
dopatrywać w art. 8 Konwencji, mówiącym o ochronie szeroko pojętej toŜsa-
mości dziecka.  

W komentarzach do Konwencji o prawach dziecka podkreśla się, Ŝe uŜy-
wanie nazwiska ma słuŜyć zabezpieczeniu przed oznaczaniem ludzi nume-
rami13. Zwraca się równieŜ uwagę na kwestię ochrony prawa do nazwiska 
dzieci naleŜących do mniejszości narodowych i etnicznych w postaci zgodnej 
z regułami języka, jakim się posługują14. W tym kontekście warto dodać, Ŝe 
podczas prac nad tekstem tego artykułu Konwencji zgłoszono propozycję, by 
do obecnie istniejącego art. 7 ust. 1 dodać kolejny ustęp, dotyczący prawa 
dziecka do poszanowania jego godności i „toŜsamości ludzkiej, rasowej, 
kulturowej”15. 

W tekstach autentycznych Konwencji o prawach dziecka mowa jest ogól-
nie o prawie dziecka do nazwiska, a nie szczegółowo o prawie do imienia  
i nazwiska, jak przetłumaczono ten zwrot w tekście konwencji zawartym  
w Dzienniku Ustaw. Komitet Praw Dziecka i komentatorzy w zasadzie nie 
mają wątpliwości, Ŝe prawo do nazwiska obejmuje równieŜ prawo do imienia.  

W kontekście prawa do imienia i nazwiska jako jednego z elementów 
podkreślających godność kaŜdej osoby, wskazuje się, Ŝe to na państwach spo-

                                                 
13 TamŜe, s. 111 n.  
14 TamŜe, s. 102. 
15 Sh. DETRICK, The United Nations Convention on the Rights of the Child, A Guide to the 

“Travaux Préparatoires”, Dordrecht 1992, s. 127. 
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czywa obowiązek wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które zapobie-
gać będą nadawaniu dzieciom imion ośmieszających16. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ochrona prawa dziecka do imienia i nazwiska jest 
badana przez Komitet Praw Dziecka równieŜ w aspekcie zasad niedyskrymi-
nacji oraz partycypacji we wszystkich przypadkach, gdy następuje zmiana 
nazwiska małoletniego. Chodzi szczególnie o regulacje dotyczące zmiany 
nazwiska dziecka na skutek ustalenia jego pochodzenia, przysposobienia czy 
zawarcia związku małŜeńskiego przez rodzica.  

Wcześniejszy od Konwencji o prawach dziecka Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych w art. 24 ust. 2 stanowi, Ŝe „kaŜde dziecko będzie zarejestro-
wane niezwłocznie po urodzeniu i będzie posiadać nazwisko”. Podobnie jak 
późniejsze postanowienia Konwencji o prawach dziecka, został on skonstru-
owany w sposób ogólny, by – jak podkreślił w swoim Komentarzu Komitet 
Praw Człowieka – zgodnie z zasadą równouprawnienia chronić w prawie mię-
dzynarodowym dzieci pozamałŜeńskie17. Postanowienia tego artykułu mają za 
zadanie zapewnienie uznania podmiotowości prawnej dziecka i zdaniem 
Komitetu powinny być odczytywane jako jeden z aspektów prawa dziecka do 
zapewnienia mu środków ochrony, jakich wymaga status małoletniego.  

Komitet miał moŜliwość analizy art. 24 ust. 2 w sprawie Darvinia Rosa 
Mónaco de Gallicchio i Xymena Vicario przeciw Argentynie18, dotyczącej 
dziecka rodziców zaginionych podczas dyktatury wojskowej w latach siedem-
dziesiątych, odnalezionego przez babkę. Komitet stwierdził, Ŝe przedłuŜanie 
procedur w sprawie nadania dziecku jego prawdziwego nazwiska rodowego 
oraz zwłoka w wydaniu dokumentów toŜsamości na to nazwisko, stanowią 
naruszenie art. 24 ust. 2 Paktu, albowiem państwo nie wykonało pozytywnych 
obowiązków wynikających z tego Paktu19.  

Postanowienia dotyczące prawa dziecka do nazwiska zostały do wymie-
nionego Paktu wprowadzone m.in. dzięki propozycji Polski i Jugosławii  
i w zasadzie nie podlegały dyskusjom20. Prawo do zarejestrowania dziecka 
oraz prawo do nazwiska są ściśle związane z prawem do ochrony prywatności 
                                                 

16 HODGKIN, NEWELL, Implementation Handbook, s. 102. 
17 Por. Uwagi ogólne Komitetu Praw Człowieka – 17, HRI/GEN/1/Rev. 2, pkt 25.  
18 Darvinia Rosa Mónaco de Gallicchio i Xymena Vicario przeciw Argentynie, nr 400/1990, 

Decyzja Komitetu Praw Człowieka z 27 kwietnia 1995 r., par. 10.5. 
19 S. JOSEPH, J. SCHULTZ, M. CASTAN, The International Covenant on Civil and Political 

Rights. Cases, Materials, and Commentary, Oxford 2004, s. 644 n. 
20 M.J. BOSSUYT, Guide to the „Travaux Préparatoires” of the International Covenant on 

Civil and Political Rights, Dordrecht 1987, s. 463 n. 
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(art. 17 Paktu) i toŜsamości (chronionym expressis verbis przez późniejszy art. 
8 Konwencji o prawach dziecka). Podobnie jak w przypadku Konwencji o pra-
wach dziecka, komentatorzy nie mają wątpliwości, Ŝe prawo do nazwiska 
obejmuje równieŜ prawo do imienia21. 

Warto równieŜ wspomnieć, Ŝe prawo do nazwiska i rejestracji urodzenia 
mają równieŜ dzieci robotników migrantów – na podstawie Międzynarodowej 
konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz człon-
ków ich rodzin z 1990 r. (art. 29)22. 

II. Prawo europejskie 

1. Rada Europy 

Na poziomie europejskim kwestie związane z imieniem i nazwiskiem 
dziecka uregulowane zostały w dokumentach Rady Europy, prawie Unii Euro-
pejskiej oraz w konwencjach i rekomendacjach Międzynarodowej Komisji 
Stanu Cywilnego.  

W świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności Rady Europy23, szczególnie orzecznictwa Trybunału, prawo do imienia  
i nazwiska podlega ochronie jako element Ŝycia prywatnego i rodzinnego jed-
nostki24. Jakakolwiek ingerencja w to prawo musi być prawnie uzasadniona  
i konieczna dla ochrony interesu dziecka.  

Trybunał analizował prawo dziecka do nazwiska po raz pierwszy w roku 
2001 w sprawie G.M.B. i K.M. przeciw Szwajcarii25. Trybunał uznał za niedo-
puszczalną skargę rodziców, którzy nosząc wspólne nazwisko małŜeńskie, 
chcieli zarejestrować córkę pod panieńskim nazwiskiem matki. Prawo szwaj-
carskie nie przewiduje takiej moŜliwości. Co więcej, małŜonkowie nie złoŜyli 
w momencie zawarcia związku deklaracji dotyczącej brzmienia ich nazwiska, 
co łączyło się z automatycznym wyborem nazwiska noszonego przez męŜa na 
nazwisko wszystkich członków rodziny, którą załoŜyli. Trybunał podkreślił, 
Ŝe prawo szwajcarskie kładzie nacisk na umocnienie więzi dziecka z rodziną 
przez fakt noszenia wspólnego nazwiska, co ma słuŜyć utrzymaniu jedności 

                                                 
21 TamŜe, s. 560. 
22 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji 45/158  

z 18 grudnia 1990 r.  
23 Ratyfikowana przez Polskę w dniu 15 grudnia 1992 r. (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284). 
24 Burghartz przeciw Szwajcarii, nr 16213/90, wyrok TS z 22 lutego 1994 r., seria A nr 280. 
25 G.M.B. i K.M. przeciw Szwajcarii, nr 36797/97, decyzja TS z 27 września 2001. 
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rodziny. Nadanie dziecku innego nazwiska, niŜ nazwisko noszone przez pozo-
stałych członków rodziny, powinno być w takiej sytuacji wykluczone26.  

W innej sprawie Trybunał uznał za niedopuszczalną skargę matki, która 
mając dwóch synów i dwie córki, chciała nadać córkom swoje nazwisko pa-
nieńskie. Zgodnie z prawem holenderskim wszystkie dzieci nosiły nazwisko 
ojca, będącego męŜem skarŜącej27. W opinii Trybunału uzasadnione jest, by 
wszystkie dzieci mające tych samych rodziców nosiły takie samo nazwisko. 
Jednakowe zasady otrzymania nazwiska rodziców odnoszą się do synów i có-
rek, co zapobiega opartym na płci róŜnicom w traktowaniu dziewcząt i chłop-
ców. W celu zapobieŜenia sytuacjom, w których dziecku nie będzie moŜna 
przez jakiś czas nadać nazwiska ze względu na spory w tej materii pomiędzy 
jego rodzicami, państwo ma prawo ustalić zasady znajdujące automatycznie 
zastosowanie w takich przypadkach28.  

W sprawie Guillot przeciw Francji Trybunał Praw Człowieka badał kwe-
stię uregulowania we Francji prawa rodziców do nadania dziecku imienia29. 
Pojawił się w niej problem odmowy wpisania do aktu stanu cywilnego imienia 
pochodzącego z literatury francuskiej – Fleur de Marie. Ostatecznie do aktu 
urodzenia dziecka wpisano imię „Fleur-Marie” zaproponowane przez władze 
francuskie. W Ŝyciu codziennym rodzina uŜywała jednak imienia w brzmieniu 
„Fleur de Marie”. Trybunał stwierdził, Ŝe nawet jeśli zaistniały pewne pro-
blemy związane z niemoŜnością zarejestrowania przez rodziców wybranego 
przez nich imienia i nie moŜe pojawić się ono w dokumentach oficjalnych, nie 
nastąpiło naruszenie prawa powodów do poszanowania ich Ŝycia prywatnego  
i rodzinnego, jako Ŝe „niedogodności, na które skarŜą się powodowie, nie są 
wystarczające, by podnieść taki zarzut [...] skoro dziecko moŜe swobodnie 
uŜywać imienia w brzmieniu wybranym przez rodziców”30. 

Do tego orzeczenia zgłoszono kilka zdań odrębnych, w których stwier-
dzono m.in., Ŝe ingerencja w prawo rodziców oparta wyłącznie na tej podsta-
wie, Ŝe imię wybrane przez rodziców jest neologizmem bądź funkcjonowało 
dotychczas jedynie w literaturze pięknej, nie jest niezbędna w demokratycz-
nym społeczeństwie. Zwolennicy tej tezy nie zdołali jednak uzyskać wystar-

                                                 
26 G.M.B. i K.M. przeciw Szwajcarii, “The Law”, pkt 2.  
27 C.J.H. Bijleveld przeciw Holandii, nr 42973/98, decyzja TS z 27 kwietnia 2000 r. 
28 TamŜe, pkt 4.  
29 ECHR, Guillot przeciw Francji, nr 22500/93, wyrok TS z 24 października 1996 r.,  

Reports of Judgments and Decisions 1996-V. 
30 TamŜe, pkt 27. 
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czającej większości. Trzeba bowiem pamiętać o tym, Ŝe kwestia oceny, czy 
dane imię moŜe naruszać interes dziecka, pozostawiona została państwu w ra-
mach marginesu swobody przyznanego przez Konwencję. 

Linię orzecznictwa przyznającą państwu szeroki margines swobody  
w kwestii regulacji prawnych dotyczących imion, podtrzymano w decyzji by-
łej Komisji Praw Człowieka w sprawie Salonen przeciw Finlandii, która takŜe 
dotyczyła odmowy wpisania do akt stanu cywilnego wieloczłonowego, niety-
powego imienia dziecka31. Komisja stwierdziła, Ŝe „w interesie społeczeństwa 
leŜy regulowanie wyboru imion w celu ochrony dziecka przed moŜliwymi 
niedogodnościami spowodowanymi przez imię, które moŜe być uznane przez 
innych za nieodpowiednie. Restrykcje w tym zakresie mogą być uzasadnione 
interesem dziecka i społeczeństwa”, zaś zadaniem organów międzynarodo-
wych jest jedynie ocena działań organów państwa co do ich zgodności z kon-
wencją, a nie zastępowanie tych organów w określaniu zasad dotyczących wy-
boru imion32. 

Omawiając kwestie związane z nazwiskiem dziecka, warto jeszcze wspo-
mnieć o sprawie Znamenskaya przeciw Rosji33, dotyczącej nazwiska dziecka 
martwo urodzonego. Trybunał rozpatrywał tę sprawę, badając naruszenie praw 
do ochrony Ŝycia prywatnego matki. Dziecko urodziło się pięć miesięcy po 
orzeczeniu rozwodu matki, w czasie gdy biologiczny ojciec dziecka przebywał 
w więzieniu, w którym zmarł dwa miesiące później. Rodzice dziecka nie mieli 
moŜliwości złoŜenia wspólnego oświadczenia o jego pochodzeniu, co skutko-
wałoby ustaleniem jego pochodzenia od biologicznego ojca. PoniewaŜ poród 
nastąpił przed upływem 300 dni od rozwiązania małŜeństwa matki, w aktach 
stanu cywilnego zarejestrowano dziecko pod nazwiskiem i patronimikum jej 
byłego męŜa. Sądy rosyjskie odrzuciły pozew matki o ustalenie pochodzenia 
dziecka od jej zmarłego konkubenta. W czasie trwania postępowania przed 
sądami rosyjskimi były mąŜ matki zmarł.  

Trybunał stwierdził, Ŝe w świetle Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka dziecko martwo urodzone nie nabyło praw do poszanowania Ŝycia ro-
dzinnego i prywatnego odrębnego od prawa jego matki34. Prawo matki do 

                                                 
31 Salonen przeciw Finlandii, nr 27868/95, decyzja Komisji Praw Człowieka w Strasburgu 

z 2 lipca 1997 r. W tym przypadku rodzice chcieli nazwać córkę „Ainut Vain Marjaana” – 
„Jedna Jedyna Marjaana”. 

32 Salonen przeciw Finlandii, „The Law”, pkt 1. 
33 Znamenskaya przeciw Rosji, nr 77785/01, wyrok TS z 2 czerwca 2005 r. 
34 TamŜe, pkt 24. 
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ustalenia pochodzenia jej zmarłego dziecka i pochowania go pod nazwiskiem 
jego biologicznego ojca stanowi element Ŝycia prywatnego kobiety, chronio-
nego przez art. 8 Konwencji. Trybunał stwierdził, Ŝe w przypadkach takich, 
jak ten, gdy dziecko nie Ŝyje, prawidłowe ustalenie jego pochodzenia nie po-
ciągałoby jakichkolwiek zobowiązań dla kogokolwiek, zaś poza interesem 
matki dziecka nie istnieją interesy innych osób, które mogłyby być sprzeczne 
z interesem skarŜącej matki. Ponadto, brak przekonujących powodów dla 
utrzymania domniemania prawnego pochodzenia dziecka od byłego męŜa mat-
ki. W ocenie Trybunału, dopuszczając, by bez względu na ustalone fakty i Ŝy-
czenia osób zainteresowanych, domniemanie prawne przewaŜyło nad społecz-
ną i biologiczną rzeczywistością, Rosja naruszyła prawo matki do poszanowa-
nia jej Ŝycia prywatnego35.  

Kwestii ochrony imienia i nazwiska dotyczy równieŜ Europejska Kon-
wencja o przysposobieniu dzieci z 1967 r., która w art. 10 ust. 3 przyjmuje ja- 
ko zasadę, Ŝe „przysposobiony powinien mieć moŜliwość zmiany nazwiska  
na nazwisko przysposabiającego albo dodania jego nazwiska do nazwiska  
własnego”36.  

W komentarzu ekspertów do tej Konwencji czytamy, Ŝe: „Ustęp 3 nie po-
zostaje w sprzeczności z jakimkolwiek przepisem prawa wewnętrznego, prze-
widującym automatyczne przyjęcie przez przysposobione dziecko nazwiska 
przysposabiającego, ale takŜe nie tworzy sztywnych zasad w tej dziedzinie.  
W niektórych państwach właściwe organy, w uzasadnionych przypadkach, 
mogą zezwolić dziecku na uŜywanie nazwiska innego niŜ nazwisko przy-
sposabiającego, w innych przysposabiający ma prawo decyzji, jakie nazwisko 
będzie nosić dziecko. W niektórych państwach dziecko przysposobione przez 
kobietę niekoniecznie przyjmuje jej nazwisko”37. 

W Konwencji przewiduje się zapewnienie moŜliwości zmiany nazwiska 
przysposobionego na nazwisko noszone przez przysposabiającego, ale nie jest 
to wymóg bezwzględny. Konwencja nie wyklucza równieŜ moŜliwości pozo-
stawienia przysposobionemu nazwiska innego niŜ nazwisko przysposabiają-
cego, a więc i nazwiska dotychczasowego. Ta elastyczność z jednej strony 
odzwierciedla uznanie dla systemów prawnych stron Konwencji, z drugiej zaś 

                                                 
35 TamŜe, pkt 28-32. 
36 Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci z 24 kwietnia 1967 r. (Dz. U. 1999,  

Nr 99, poz. 1157). 
37 Punkt 42 Komentarza Ekspertów do Europejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci  

z 1967 r. 
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daje wyraz potrzebie uwzględnienia róŜnych aspektów prawa dziecka do po-
szanowania jego toŜsamości.  

NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe nowa Konwencja Rady Europy o przy-
sposobieniu dzieci z 27 listopada 2008 r., dotycząca w zasadzie przysposo-
bienia pełnego, w szczątkowym zarysie reguluje kwestię zmiany nazwiska  
w związku z adopcją38. Zgodnie z art. 11 ust. 3 tego aktu, państwa-strony mo-
gą wprowadzać moŜliwość zachowania dotychczasowego nazwiska przyspo-
sabianego małoletniego39. W świetle tego przepisu wydaje się, Ŝe dla twórców 
Konwencji oczywista jest zmiana nazwiska przysposabianego na nazwisko 
przysposabiającego, w celu jego zintegrowania z rodziną przysposabiającego. 
Pozostawienie moŜliwości zachowania dotychczasowego nazwiska w po-
szczególnych systemach moŜe być interpretowane jako usankcjonowanie roz-
wiązań o charakterze przysposobienia niepełnego, oraz moŜliwość poszano-
wania zdania dziecka, które będąc świadome skutków przysposobienia, moŜe 
w określonych przypadkach pragnąć zachowania dotychczasowego nazwiska. 

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka nie porusza w spo-
sób bezpośredni kwestii prawa dziecka do nazwiska. MoŜe być jednak brana 
pod uwagę w sprawach dotyczących sporów co do brzmienia nazwiska dziec-
ka, jako istotnej sprawy dziecka i ewentualnej moŜliwości uczestniczenia 
przez nie w postępowaniu dotyczącym zmiany nazwiska na skutek przysposo-
bienia. Polska ratyfikując tę konwencję, złoŜyła oświadczenie, Ŝe będzie ją 
stosować do „spraw o przysposobieniu, spraw z zakresu opieki, spraw doty-
czących rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumie-
nia między rodzicami”40.  

Kwestii tak szczegółowych, jak regulacje dotyczące nazwiska dziecka nie 
poruszano w Europejskiej Konwencji o statusie prawnym dziecka pozamał-
Ŝeńskiego. Mowa jest tam jedynie o przesłankach ustalenia pochodzenia 
dziecka od matki i od ojca, ale nie ustalenia nazwiska dziecka41. 

                                                 
38 Konwencja weszła w Ŝycie w dniu 1 września 2011 r. Polska nie podpisała i nie raty- 

fikowała tej konwencji. Por. Wyjaśniający Raport Ekspertów do Zrewidowanej Konwencji  
o przysposobieniu dzieci, pkt 67, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/202.htm  

39 Art. 11 ust. 3 Zrewidowanej Konwencji o przysposobieniu dzieci z 2008 r.  
40 Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r., ratyfikowana 

w dniu 29 lipca 1997 r. (Dz. U. 2000, Nr 107, poz. 1128 i 1129). 
41 Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałŜeńskiego z 15 paździer-

nika 1975 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. 1999, Nr 79, poz. 
888 i 889). 
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Artykuł 11 ust. 1 Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodo-
wych z 1 lutego 1995 r. stwierdza, Ŝe kaŜda osoba naleŜąca do mniejszości 
narodowej ma prawo do uŜywania własnego nazwiska (bądź patronimikum) 
oraz imienia w języku mniejszości. Państwo powinno oficjalnie uznać te 
prawa, zgodnie z trybem przyjętym w wewnętrznym systemie prawnym. Nie 
są więc to postanowienia, które gwarantują w sposób bezwzględny zachowa-
nie pisowni imienia i nazwiska zgodnie z regułami języka mniejszości. Polska 
jest stroną tej konwencji od roku 200042.  

Badając model ochrony prawa do nazwiska tworzony w ramach Rady Eu-
ropy, naleŜy równieŜ zwrócić uwagę na dwie rekomendacje Zgromadzenia 
Parlamentarnego z 1995 i 1998 r.43 oraz Rezolucję Komitetu Rady Ministrów 
z 1978 r.44 Rezolucja Komitetu w dość szczegółowy sposób wyznacza propo-
nowane rozwiązania prawne mające zapewnić równouprawnienie pomiędzy 
małŜonkami w zakresie nadawania ich nazwisk dzieciom (pkt IV, ust. 17). 
Jedną z propozycji jest m.in. zapewnienie prawnej moŜliwości wyboru przez 
rodziców nazwiska, jakie będą nosić ich dzieci.  

Natomiast rekomendacje Zgromadzenia Parlamentarnego nawiązują za-
równo do wspomnianej Rezolucji z 1978 r., jak i do Międzynarodowej Kon-
wencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r. 
Oba dokumenty zawierają mniej więcej zbliŜone zalecenia, by państwa człon-
kowskie zapewniły matce i ojcu równą pozycję prawną w zakresie przekaza-
nia nazwiska dzieciom, a takŜe wyeliminowania wszelkich dyskryminujących 
róŜnic odnośnie do nabywania nazwiska pomiędzy dziećmi pochodzącymi  
z małŜeństwa, jak i tymi urodzonymi poza nim.  

Na koniec rozwaŜań poświęconych ochronie prawa do nazwiska w ramach 
Rady Europy, warto dla porównania wskazać, Ŝe w przeciwieństwie do syste-
mu europejskiego, w amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka z 1969 r.  
prawo do nazwiska zostało wyraŜone w sposób bezpośredni. Art. 18 głosi: 
„KaŜda osoba ma prawo do imienia i do nazwiska swoich rodziców, bądź  
jednego z nich. Prawo winno regulować sposób, w jaki prawo to będzie 
                                                 

42 Konwencja ratyfikowana w dniu 10 listopada 2000 r. (Dz. U. 2002, Nr 22, poz. 209, 210). 
43 Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1271 (1995) z 28 kwiet-

nia 1995 r., w sprawie dyskryminacji pomiędzy męŜczyznami i kobietami w wyborze nazwiska 
i jego przeniesieniu z rodziców na dzieci; Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Ra-
dy Europy nr 1362 (1998) z 18 marca 1998 r. w sprawie dyskryminacji pomiędzy kobietami  
i męŜczyznami w wyborze nazwiska i jego przeniesieniu z rodziców na dzieci.  

44 Rezolucja Komitetu Rady Ministrów nr (78) 37 z 27 września 1978 r. w sprawie równo-
uprawnienia małŜonków w prawie cywilnym. 



Anna Natalia Schulz 

 

 

90 

zapewnione dla wszystkich, w razie konieczności przez uŜycie nazwiska 
przybranego”. 

 
2. Prawo Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 

Wśród dokumentów wypracowanych w ramach Unii Europejskiej, pod-
stawowe znaczenie w zakresie ochrony praw człowieka ma Karta Praw Pod-
stawowych45. Nie wspomina się w niej o prawie dziecka do nazwiska. Ewen-
tualnej ochrony tej sfery praw dziecka upatrywać moŜna w postanowieniach 
art. 7 Karty – poszanowanie Ŝycia rodzinnego i prywatnego. Artykuł ten opar-
ty jest na dorobku orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, 
dlatego na tej podstawie trudno mówić o jakimś nowym standardzie ochrony 
prawa do nazwiska. Prawo takie wyraŜone było w niewiąŜącej Europejskiej 
Karcie Praw Dziecka46. W praktyce okazało się jednak, Ŝe kwestia nazwiska 
dziecka moŜe być istotna takŜe w świetle prawa wspólnotowego.  

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał kilka spraw związanych 
z brzmieniem i pisownią nazwiska, w tym i nazwiska małoletnich. Praw 
dziecka bezpośrednio dotyczyła sprawa Carlos García Avello przeciw Belgii47, 
rozpatrywana w świetle art. 12 (zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na 
obywatelstwo), art. 17 (ustanowienie obywatelstwa Unii Europejskiej) i art. 18 
ust. 1 (swoboda przemieszczania się i zamieszkiwania obywateli Unii na te-
rytorium państw członkowskich). Rodzeństwo, którego sprawę badał Europej-
ski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, było obywatelami zarówno 
Belgii, jak i Hiszpanii. Po urodzeniu dzieci zostały one zarejestrowane w Bel-
gii pod dwuczłonowym nazwiskiem ojca (García Avello). Natomiast w amba-
sadzie Hiszpanii zarejestrowano je zgodnie z prawem hiszpańskim, równieŜ 
pod nazwiskiem dwuczłonowym, które składało się jednak z jednego z czło-
nów nazwiska ojca i jednoczłonowego nazwiska matki (García Weber). Wła-
dze belgijskie odmówiły zmiany nazwiska dzieci na nazwisko zgodne z pra-
wem hiszpańskim. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, Ŝe „arty-
kuły 12 i 17 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w okolicznoś-
ciach takich, jak w niniejszej sprawie, wykluczają moŜliwość odmowy przez 

                                                 
45 Dz. U. UE C 303, 14.12.2007, s. 1-16.  
46 Rezolucja Parlamentu Wspólnot Europejskich z 8 lipca 1992 r., O.J. C 241 z 21 wrześ-

nia 1992, s. 67-73. Por. J.M. BANDRÉS MOLET, Towards a European Law on Children. The 
European Charter of Rights of the Child, [w:] Monitoring Children’s Rights, red. E. Verhellen, 
Hague 1996, s. 162. 

47 C-148/02 Carlos García Avello przeciw Belgii, orzeczenie TS z 2 października 2003 r.  
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władze administracyjne państwa członkowskiego odrzucenia podania o zmia-
nę nazwiska złoŜonego w imieniu małoletnich dzieci, będących rezydentami 
tego państwa członkowskiego, posiadających podwójne obywatelstwo, w sy-
tuacji gdy celem podania jest umoŜliwienie tym dzieciom noszenie nazwis- 
ka, do którego są upowaŜnione na podstawie prawa i tradycji drugiego pań-
stwa członkowskiego”48. Orzeczenie w sprawie García Avello wyznacza więc 
pewien poziom ochrony przed dyskryminacją ze względu na obywatelstwo,  
w sprawach dotychczas zastrzeŜonych dla prawa wewnętrznego.  

Z przyczyn formalnych Trybunał nie potwierdził początkowo tej linii 
orzecznictwa w sprawie Standesamt Stadt Niebüll, której okoliczności były 
dość zbliŜone49.W sprawie tej Trybunał uznał, Ŝe nie leŜy w jego kompetencji 
rozstrzygnięcie, któremu z rodziców na podstawie prawa niemieckiego przy-
znać prawo do decydowania o nazwisku dziecka. Pytanie prejudycjalne sądu 
niemieckiego dotyczyło sytuacji, w której zamieszkujący w Danii rodzice 
dziecka, noszący odrębne nazwiska, nadali synowi nazwisko dwuczłonowe, 
złoŜone z nazwisk ich obojga. Po rozwodzie i powrocie do Niemiec spotkali 
się z odmową wpisania nazwiska dziecka do akt stanu cywilnego, albowiem 
nazwisko dwuczłonowe jest niedopuszczalne w świetle prawa niemieckiego. 
Rodzice zgodnie upierali się jednak przy nazwisku dwuczłonowym, do któ-
rego prawa odmawiały ich dziecku organy niemieckie kolejnych instancji. Sąd 
w Niemczech musiał wyznaczyć, który z rodziców ma zadecydować o nazwi-
sku jednoczłonowym. PoniewaŜ pytanie prejudycjalne wpłynęło nie w sprawie 
odmowy wpisu nazwiska dwuczłonowego przez kolejne instancje, a postępo-
wania, którego celem było wyznaczenie, który z rodziców ma zadecydować  
o brzmieniu jednoczłonowego nazwiska dziecka, Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości uznał brak swej właściwości w sprawie.  

Co ciekawe jednak, ten sam stan faktyczny wrócił ponownie na wokandę 
przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu jako sprawa Grunkin- 
-Paul. W związku z wnioskiem rodziców dziecka o nakazanie przez sąd nie-
miecki organowi administracyjnemu wpisania dwuczłonowego nazwiska 
chłopca do akt stanu cywilnego, sąd niemiecki zwrócił się z pytaniem preju-
dycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości o ocenę zgodności prawa niemiec-
kiego, zgodnie z którym właściwe jest w niniejszej sprawie wyłącznie prawo 
niemieckie niedopuszczające uznania dwuczłonowego nazwiska dziecka z za-

                                                 
48 Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 
49 Pytanie prejudycjalne zgłoszone przez Amtsgericht Niebüll (Niemcy) w sprawie 

wszczętej przez Standesamt Stadt Niebüll, C-96/04, orzeczenie TS z 27 kwietnia 2006 r. 
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sadą niedyskryminacji z art. 12 WE oraz gwarancjami swobody przemiesz-
czania się z art. 18 WE50. Trybunał ocenił, Ŝe Leonard Mathis Grunkin-Paul, 
dziecko będące obywatelem niemieckim, mające miejsce urodzenia i zamiesz-
kania w Danii i noszące dwuczłonowe nazwisko zgodne z prawem duńskim, 
nie jest ofiarą dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w świetle art. 12 
TWE. NiemoŜność jednak swobodnego przemieszczania się i uŜywania na-
zwiska w jednakowym brzmieniu zarówno w państwie obywatelstwa, które 
jest uprawnione do wystawiania wielu dokumentów (w tym paszportu), jak  
i w państwie zamieszkania, tworzy dla dziecka i jego rodziców powaŜne nie-
dogodności. Sytuacja taka narusza w ocenie Trybunału art. 18 TWE, dotyczą-
cy swobody przemieszczania się. Związek dziecka z państwem zamieszkania, 
którego system prawny mają prawo wybrać w takiej sytuacji rodzice, jest wy-
starczająco silny, by uzasadniać nadanie nazwiska dziecku według norm duń-
skich. Dlatego władze niemieckie nie mają prawa odmówić wpisania nazwiska 
dziecka w formie dwuczłonowej, zarejestrowanej w duńskich aktach stanu 
cywilnego.  

Nieco inna sprawa dotyczyła nazwiska osoby przysposobionej po uzyska-
niu przez nią pełnoletności w innym państwie członkowskim niŜ państwo po-
chodzenia i obywatelstwa51. SkarŜąca została jako osoba dorosła przysposo-
biona przez obywatela niemieckiego. W wyniku przysposobienia nabyła jego 
nazwisko szlacheckie – Fürstin von Sayn-Wittgenstein, które początkowo 
zostało uznane w Austrii i wpisane w jej akcie urodzenia oraz innych doku-
mentach oficjalnych. Po piętnastu latach, ze względu na utratę mocy obowią-
zującej niektórych przepisów prawa austriackiego, skarŜącej zmieniono uzna-
ne wcześniej i wpisane do jej aktu urodzenia wieloczłonowe nazwisko przys-
posabiającego z partykułą „von” na nazwisko Sayn-Wittgenstein. Nie chodziło 
jednak o prawo do niezmienionej formy nazwiska dziecka, a osoby przyspo-
sobionej w wieku dorosłym. W sprawie tej Trybunał nie dopatrzył się narusze-
nia art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej52, dotyczącego swo-
body poruszania się, pomimo Ŝe przyznał, iŜ skarŜąca naraŜona była w tym za-
kresie na powaŜne niedogodności. Uznano jednak, Ŝe zniesienie szlachectwa 

                                                 
50 C-353/06 Stefan Grunkin i Dorothee Regina Paul, wyrok TS z 14 października 2008 r. 
51 C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciwko Landeshauptmann von Wien, wyrok TS  

z 22 stycznia 2010.  
52 Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864/2 ze zm. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowa-

niu Unii Europejskiej została opublikowana w Dz. Urz. UEC 83 z 30 marca 2010, s. 47 n. 
[dalej cyt.: TFUE]. 
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w Austrii miało na celu zapewnienie równości obywateli, zaś sposób w jaki 
wprowadzano tę zasadę w Ŝycie, nie naruszył w ocenie Trybunału zasady 
proporcjonalności podejmowanych środków.  

Warto równieŜ wspomnieć o sprawie Christos Konstantinidis przeciwko 
Miastu Altensteig53, która dotyczyła zasad transkrypcji na alfabet łaciński 
nazwiska rodowego obywatela greckiego rezydującego w Niemczech. Eu-
ropejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, Ŝe na podstawie art. 52 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą państwo ma prawo przy-
jąć zasady transkrypcji nazwisk, zgodne z innymi umowami międzynarodowy-
mi, których jest stroną, nie moŜe to jednak prowadzić do takiej zmiany pisow-
ni nazwiska, która mogłaby powodować pomyłki co do toŜsamości osoby no-
szącej dane nazwisko. W tym aspekcie prawo do nazwiska nabiera nowego 
znaczenia – mianowicie obejmuje prawo do zachowania/poszanowania brzmie-
nia i pisowni nazwiska w jego pierwotnej formie.  

Transkrypcji, ale takŜe i zmiany pisowni imienia nazwiska rodowego  
w litewskich aktach stanu cywilnego oraz wpisywania imion i nazwisk obcych 
w aktach stanu cywilnego dotyczyła równieŜ sprawa Malgožata Runevič-Var-
dyn i Łukasz Paweł Wardyn. Trybunał w Luksemburgu nie uznał, by ochrona 
języka litewskiego jako języka urzędowego była uzasadniona i odmowa wpi-
sania imienia i nazwiska rodowego skarŜącej, która była obywatelką Litwy, 
nie naruszała art. 21 TFUE. Pisownia jej nazwiska zarówno przed zamąŜpój-
ściem, jak i po zawarciu przez skarŜącą związku małŜeńskiego nie zmieniła 
się, zaś sam fakt przynaleŜności do mniejszości polskiej nie został uznany za 
wystarczający dla uŜywania przez władze litewskie liter i znaków diaktrycz-
nych nieznanych w alfabecie litewskim. Trybunał nie uznał równieŜ, aby róŜ-
ne wpisanie w akcie małŜeństwa nazwisk małŜonków automatycznie powodo-
wało powaŜne niedogodności – ocenę, czy takie niedogodności występują, po-
zostawił sądom litewskim. Nie uznano równieŜ, by odmowa zmiany aktu mał-
Ŝeństwa, w którym w imieniu obywatela innego państwa członkowskiego po-
minięte zostały znaki diaktryczne typowe dla języka państwa pochodzenia tej 
osoby, była sprzeczna z art. 21 TFUE. MoŜna mieć wątpliwości, czy róŜne 
zapisanie w jednym akcie stanu cywilnego nazwiska małŜonków faktycznie 

                                                 
53 C-168/91 Christos Konstantinidis przeciwko Miastu Altensteig, wyrok TS z 30 marca 

1993 r. 
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nie kreuje automatycznie powaŜnych niedogodności po ich stronie, jednak 
ocena tej sytuacji została pozostawiona sądom krajowym54. 

Część z powyŜszych orzeczeń nie dotyczy nazwisk dzieci, ale wskazuje  
w dość wąskim zakresie pewne granice prawa ochrony nie tyle samego pra- 
wa do nazwiska, ile prawa do zachowania nazwiska w formie Ŝądanej przez 
zainteresowane osoby. MoŜna się zastanawiać, czy na podstawie tych kilku 
orzeczeń moŜna mówić o jakiejś utrwalonej linii orzecznictwa, która konstru-
owałaby ogólny model ochrony prawa do nazwiska, nie moŜna jednak pomijać 
milczeniem kwestii istnienia problemów z uznawaniem nazwisk pojawiają-
cych się w związku ze swobodą przemieszczania się w ramach Unii55.  

Komisja Europejska dostrzega problemy, jakie łączą się z przepływem 
osób wewnątrz Unii w związku z koniecznością przedstawiania w poszczegól-
nych państwach aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów i odmową 
ich uznania w związku z róŜnicami prawa wewnętrznego poszczególnych 
państw członkowskich Unii. Problemy te dotyczą równieŜ nazwisk dzieci, jak 
miało to miejsce w sprawach García Avello czy Grunkin-Paul. W związku  
z tym w grudniu 2010 r. Komisja ogłosiła Zieloną księgę zatytułowaną Ogra-
niczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli – swobodny 
przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez 
akty stanu cywilnego56, co miało zapoczątkować debatę na ten temat w pań-
stwach członkowskich. Komisja przyznała w tym dokumencie, Ŝe nie ma le-
gitymacji, by wprowadzać w tej dziedzinie jednolite normy prawa material-
nego i moŜe jedynie zaproponować pomoc państwom w poszukiwaniu rozwią-
zań, w tym i w przyjęciu automatycznego uznawania aktów stanu cywilnego 
w innym państwie członkowskim, lub zaproponować przyjęcie zharmonizo-
wanych norm kolizyjnych. Dotychczas prace te nie zaowocowały przyjęciem 
Ŝadnych rozwiązań w prawie unijnym.  

  
3. Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego 

Umowy międzynarodowe dotyczące ochrony prawa do nazwiska zostały 
równieŜ wypracowane w ramach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.  

                                                 
54 Por. krytycznie o sprawie Sayn-Wittgenstein i Malgožata Runevič-Vardyn i Łukasz Pa-

weł Wardyn – M. TABOROWSKI, Swobodny przepływ osób w UE a nazwiska osób fizycznych – 
uwagi na tle orzecznictwa TS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, z. 1, s. 22.  

55 Por. tamŜe, s. 29-30. 
56 Bruksela, 14 grudnia 2010, COM (2010) 747 wersja ostateczna, http://eurlex.europa. 

eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:PL:PDF  
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Pierwszym z dokumentów, który naleŜy wymienić podczas rozwaŜań nad 
gwarancjami poszanowania prawa dziecka do nazwiska, jest Konwencja nr 4  
o zmianie nazwisk i imion z 4 września 1958 r. Zabrania się w niej dokonywa-
nia zmian nazwisk i imion obywateli innych państw, chyba Ŝe są oni równieŜ 
obywatelami kraju, w którym dokonuje się zmiany.  

Kolejną jest Konwencja nr 14 o wpisywaniu imion i nazwisk do aktu stanu 
cywilnego z 13 września 1973 r. Przewiduje sporządzanie aktów stanu cywil-
nego z wpisem literalnej wersji imion i nazwisk bez zmian i przekładu. Nawet 
jeśli dane znaki diakrytyczne nie istnieją w języku, w którym prowadzone są 
akta stanu cywilnego (art. 2), naleŜy je umieścić bez zmian. Imię, bądź nazwi-
sko, pisane w alfabecie (formie) odmiennej od obowiązującej w państwie spo-
rządzania nowego aktu, winno być bez tłumaczenia przeliterowane według 
alfabetu obowiązującego w państwie sporządzania nowego aktu. W tym celu 
naleŜy stosować normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacji, jeŜeli 
takie w danym wypadku istnieją (art. 3). Jak napisano w raporcie wyjaśniają-
cym, konwencja ta ma charakter zasadniczo techniczny. Warto jednak podkre-
ślić, Ŝe wpis do aktu następuje według zasad ortografii państwa, w którym 
sporządza się nowy dokument. Bez zmian pozostają jedynie znaki diakry-
tyczne, natomiast litery lub ich grupy zostają wpisane zgodnie z zasadami 
pisowni i brzmienia w języku państwa, w którym sporządza się nowy akt – np. 
„cz” na „ch” lub „tch”. Ma to szczególne znaczenie takŜe dla tych państw, 
które są związane ramową konwencją o mniejszościach narodowych. Jakie 
znaczenie mają wskazane w konwencji reguły dla modelu ewentualnej ochro-
ny prawa do nazwiska, widoczne było w sprawie rozpatrywanej przez ETS – 
Christos Konstantinidis przeciwko Miastu Altensteig, ale nie wpłynęło na 
wyrok w sprawie Malgožata Runevič-Vardyn i Łukasz Paweł Wardyn.  

Wskazane konwencje mają charakter ogólny i nie zawierają postanowień 
szczególnych dotyczących dziecka. Konwencja nr 19 dotycząca nazwisk  
i imion z 5 września 1980 r. określa zasady, na podstawie których o nazwisku 
i imieniu decyduje prawo państwa, którego się jest obywatelem. W razie zmia-
ny obywatelstwa decyduje prawo nowego kraju (art. 10). Dotyczy to takŜe 
prawa państwa, które nie jest stroną konwencji. Artykuł 3 dotyczy ustalania 
imienia i nazwiska dziecka, które muszą być wpisane w akt jego urodzenia. 
Jak czytamy w raporcie wyjaśniającym, w przypadku, gdy konieczne jest spo-
rządzenie aktu urodzenia dziecka, które nie posiada obywatelstwa państwa 
urodzenia, naleŜy zastosować prawo państwa obywatelstwa. Dokument ten nie 
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daje jednak odpowiedzi na pytanie, które prawo jest właściwe w przypadku 
podwójnego obywatelstwa.  

Konwencja nr 21 o wydawaniu zaświadczeń o róŜnorodności nazwisk 
członków rodziny z 8 września 1982 r. dotyczy sporządzania zaświadczeń dla 
osób, które na skutek róŜnych zdarzeń prawnych mają w niektórych doku-
mentach wpisane inne nazwisko niŜ to, które obecnie noszą. Nie zawiera ona 
postanowień szczególnych, dotyczących nazwiska dziecka.  

Ostatnią konwencją wypracowaną w ramach Komisji jest Konwencja  
nr 31 o uznawaniu nazwisk, podpisana w Antalii 16 sierpnia 2005 r. Istotny 
jest art. 4 tego dokumentu, dotyczący nazwiska dziecka. Stanowi on, Ŝe w sy-
tuacji, gdy dziecko posiada dwa obywatelstwa lub więcej, a jednym z nich jest 
obywatelstwo państwa urodzenia, nazwisko nadane mu w tym państwie winno 
podlegać uznaniu przez inne państwa-strony tej Konwencji (art. 4 pkt 1). Jed-
nakŜe w przypadku naruszenia postanowień punktu pierwszego, nazwisko na-
dane na Ŝądanie rodziców w innym państwie członkowskim, którego obywa-
telstwo dziecko równieŜ posiada, winno być uznane w innych państwach-stro-
nach. Notyfikacja o takim nadaniu winna być wysłana do urzędu stanu cywil-
nego miejsca urodzenia dziecka, celem wpisania do odpowiednich akt.  

Konwencja nie dotyczy zmiany imion, co wyraźnie zaznaczono w raporcie 
wyjaśniającym. Warto zauwaŜyć, Ŝe na brzmienie art. 4 istotny wpływ miało, 
omówione wcześniej, orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  
w sprawie García Avello.  

Przystępując do Komisji, Polska nie ratyfikowała Ŝadnej z powyŜszych 
umów. Ich ogólną wadą, podkreślaną zresztą przez Komisję Europejską, jest 
stosunkowo mały zasięg oddziaływania ze względu na niską liczbę ratyfikacji 
poszczególnych konwencji. Litwa np. jest stroną tylko jednej Konwencji Mię-
dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, dotyczącej wydawania wielojęzycz-
nych odpisów aktu stanu cywilnego z 1976 r., do której przystąpiła 30 grudnia 
2009 r.  

 
* 

Podsumowując, stwierdzić naleŜy, Ŝe istniejące standardy europejskie  
i międzynarodowe wyraŜają prawo dziecka do nazwiska od momentu jego na-
rodzin, co łączy się z jego rejestracją.  

Poszanowanie prawa do nazwiska i imienia stanowi element Ŝycia prywat-
nego i rodzinnego zarówno dziecka, jak i jego rodziców. JednakŜe państwom 
pozostawiono pewien margines swobody w zakresie regulowania zasad, we-
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dług których dziecko otrzymuje imię i nazwisko. Zgodnie z orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ingerencja państwa w tę materię 
winna być prawnie uzasadniona i konieczna dla ochrony interesu dziecka.  
W świetle dorobku orzecznictwa Trybunału w Strasburgu wydaje się, Ŝe uza-
sadnione są cele ochrony przed arbitralnością w doborze nazwisk, utrzymania 
stabilności zasad rządzących nazwiskami i ochrony jedności rodziny, co nie 
wyklucza moŜliwości uŜywania nazwisk dwuczłonowych. WaŜne jest jednak, 
by dzieci pochodzące z jednego związku nosiły takie samo nazwisko, nieza-
leŜnie od płci. 

Ograniczenia wprowadzone przez państwo w zakresie dowolności nada-
wania imion mogą być uzasadnione zarówno interesem małoletniego, jak i ca-
łego społeczeństwa, jeśli ich celem jest ochrona dziecka przed nadaniem imie-
nia, które by było w jakiś sposób dla niego szkodliwe, uznane przez innych za 
nieodpowiednie, np. ośmieszające. Kwestia oceny, czy dane imię moŜe naru-
szać interes dziecka, pozostawiona została państwu w ramach marginesu swo-
body przyznanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności, podobnie jak liczba imion, które moŜna nadać dziecku.  

Rodzice mają prawo do ustalenia nazwiska i imienia dzieci martwo  
urodzonych.  

Zmiana imienia i nazwiska jest istotną sprawą dziecka i z tego powodu 
dziecko winno mieć moŜliwość uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym 
zmiany nazwiska, takŜe zmiany na skutek przysposobienia. Kwestia wyzna-
czenia wieku, osiągnięciem którego uzyskanie jego zgody na zmianę jest ko-
nieczne, czy teŜ konieczne jest zaznajomienie się z jego opinią na ten temat 
przez organ państwa, pozostawiona została do swobodnego uregulowania 
państw.  

Przysposobiony powinien mieć moŜliwość zmiany nazwiska na nazwisko 
przysposabiającego albo dodania jego nazwiska do nazwiska własnego, ale nie 
jest to wymóg bezwzględny. Nie wyklucza się moŜliwości pozostawienia 
przysposobionemu nazwiska innego niŜ nazwisko przysposabiającego, w tym 
nazwiska dotychczasowego.  

Osoby naleŜące do mniejszości narodowych mają prawo do uŜywania 
nazwisk ewentualnie patronimikum oraz imienia w języku mniejszości. Jak 
widać jednak w sprawie litewskiej Malgožata Runevič-Vardyn i Łukasz Paweł 
Wardyn, ochrona języka narodowego i urzędowego moŜe uzasadniać rozwią-
zania odmienne. 
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 Prawo winno stwarzać moŜliwość oficjalnego uznania nazwisk w języku 
pochodzenia. Prawo do nazwiska obejmuje bowiem prawo do zachowania 
(poszanowania) brzmienia i pisowni nazwiska w jego pierwotnej formie, czy 
inaczej: nie ingerowania w brzmienie i pisownię nazwiska przez organy pań-
stwa miejsca zamieszkania dziecka, ale takŜe ewentualnego uznania nazwiska 
w postaci nadanej w innym państwie, nawet jeśli dziecko jest obywatelem 
państwa uznającego nazwisko, jeśli związki dziecka z państwem, w którym 
nadano mu nazwisko, są wystarczająco silne.  

Jak widać, w Europie problematyczne jest obecnie nie tyle samo posza-
nowanie prawa dziecka do nazwiska, ile poszanowanie woli zainteresowanych 
osób, w tym rodziców, do utrzymania wybranej przez nich formy nazwiska 
dziecka. Ogólne normy europejskie odnoszące się do budowy bądź językowej 
formy danego nazwiska są dość elastyczne, co pozwala na duŜe rozbieŜności 
w praktyce poszczególnych państw europejskich.  

III. Prawo polskie57 

Analizę realizacji standardów międzynarodowych w zakresie poszanowa-
nia prawa dziecka do imienia i nazwiska naleŜy rozpocząć od wskazania pod-
stawowych aktów prawnych rangi ustawowej regulujących tę materię. Nie-
wątpliwie nazwisko i imię dziecka stanowią element Ŝycia prywatnego i ro-
dzinnego i jako takie podlegają ochronie w świetle art. 47 Konstytucji RP  
z 1997 r.58 

Bardziej szczegółowy model ochrony bazuje na przepisach Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego59 i na ustawach – Prawo o aktach stanu cywilnego  
z 1986 r.60, ustawie o zmianie imienia i nazwiska z 2008 r.61, a takŜe na 

                                                 
57 Tekst nie obejmuje tematyki kolizyjnoprawnej związanej z ustawą – Prawo prywatne 

międzynarodowe. Por. M. PAZDAN , Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] 
Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda 
Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 445-458; A. MĄCZYŃSKI, 
Kolizyjna problematyka nazwiska, [w:] Aurea praxis, aurea teorie. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 2391 n.  

58 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
ze zm.). 

59 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U.  
2012, poz. 788) [dalej cyt.: k.r.o.]. 

60 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:  
Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1264) [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 
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Kodeksie cywilnym62, poniewaŜ cywilnoprawna ochrona imienia i nazwiska 
oparta jest na koncepcji ochrony dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.)63.  

Pierwszymi dokumentami sporządzanymi w odniesieniu do nowo naro-
dzonego dziecka są: zaświadczenie lekarza lub szpitala, w którym doszło do 
narodzenia dziecka, zgłoszenie urodzenia dziecka (art. 38 i 39 p.a.s.c.). Na-
stępnie sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego akt urodze-
nia dziecka (art. 40 p.a.s.c.). W przypadku dzieci pozamałŜeńskich, których 
ojcostwo uznano po poczęciu a przed narodzeniem, wskazane dokumenty 
poprzedza dokumentacja stwierdzająca uznanie ojcostwa. 

O ile akty międzynarodowe mówią o niezwłocznym zarejestrowaniu no-
worodków, o tyle prawo o aktach stanu cywilnego wyznacza czternastodnio-
wy termin liczony od dnia urodzenia, zgodnie z którym naleŜy zgłosić urodze-
nie dziecka. Urodzenie dziecka martwego naleŜy zgłosić w ciągu trzech dni 
(art. 38 ust. 1 i 2 p.a.s.c.).  

Prawo o aktach stanu cywilnego wskazuje krąg osób zobowiązanych do 
zgłoszenia urodzenia dziecka i przedstawienia zaświadczenia o porodzie. Na 
podstawie tego zaświadczenia, wystawionego przez lekarza lub zakład słuŜby 
zdrowia, wystawia się akt urodzenia dziecka64.  

Do aktu urodzenia dziecka wpisywane są: nazwisko, imię / imiona i płeć 
dziecka, miejsce i data urodzenia, nazwiska rodowe rodziców, ich imiona, 
miejsca i daty urodzenia, miejsca zamieszkania kaŜdego z nich w chwili uro-
dzenia dziecka, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego, 
dane dotyczące szpitala. Nie jest dopuszczalne sporządzenie aktu urodzenia 
dziecka w zwykłym trybie postępowania przewidzianym w przepisach Prawa 
o aktach stanu cywilnego, jeŜeli osoba zgłaszająca urodzenie dziecka w urzę-
dzie stanu cywilnego po upływie znacznego okresu nie jest w stanie przedsta-
wić zaświadczenia lekarskiego. W tej sytuacji właściwy do ustalenia treści 
aktu urodzenia jest sąd w postępowaniu nieprocesowym (art. 32 ust. 2 i art. 33 
p.a.s.c.)65. 

                                                 
61 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, 

poz. 1414 ze zm.). 
62 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

[dalej cyt.: k.c.]. 
63 ZIELONACKI , śycie rodzinne a ochrona dóbr osobistych, s. 209 n. 
64 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia 

dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232) i art. 40 ust. 4 p.a.s.c.  
65 Postanowienie Kolegium Kompetencyjnego przy SN z 3 września 1997 r., III KKO 

5/97, OSNP 1998, Nr 14, poz. 441. 



Anna Natalia Schulz 

 

 

100 

O regułach rządzących realizacją prawa dziecka do nazwiska rozstrzyga 
jednak nie tylko Prawo o aktach stanu cywilnego, a przede wszystkim Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy.  

 
1. Nazwisko dziecka pochodzącego z małŜeństwa 

W doktrynie polskiej powszechnie przyjmuje się, Ŝe kwestia nadania na-
zwiska nie naleŜy do elementów wykonywania władzy rodzicielskiej66. O na-
zwisku dziecka rozstrzyga ustawa. Dziecko ma prawo do nazwiska niezaleŜ-
nie od tego, czy jego rodzice są znani, czy urodziło się w małŜeństwie, czy 
poza nim, i czy rodzice poczynili jakiekolwiek ustalenia w kwestii wyboru 
nazwiska.  

W przypadku dziecka urodzonego w małŜeństwie, rodzice w związku z za-
warciem przez nich związku małŜeńskiego (art. 88 § 2 k.r.o. w związku z art. 
25 k.r.o. oraz art. 62 ust. 2 p.a.s.c.) składają oświadczenie o wyborze nazwis-
ka, które będą nosić ich dzieci. Najczęściej dotyczy to dzieci jeszcze nie naro-
dzonych w momencie składania oświadczenia. W tym zakresie rodzice mają 
więc pośrednio wpływ na nazwisko dziecka. Zgodnie ze wskazanymi przepi-
sami, małŜonkowie winni złoŜyć takie oświadczenie do momentu sporządze-
nia aktu małŜeństwa („bezpośrednio po zawarciu małŜeństwa”) przed kierow-
nikiem stanu cywilnego, albo „przed sporządzeniem przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączają-
cych zawarcie małŜeństwa”67.  

Ustawodawca pozostawia rodzicom-małŜonkom pewien zakres swobody 
w wyborze nazwiska dziecka. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zaleŜnie 
od oświadczenia rodziców, moŜe ono nosić wspólne nazwisko rodziców, bądź 
jeśli rodzice nie mają wspólnego nazwiska, mogą zgodnie wskazać dla dziec-
ka nazwisko ojca, bądź nazwisko matki, lub nazwisko powstałe z połączenia 
nazwiska matki z nazwiskiem ojca (art. 88 § 1 k.r.o.), przy czym ustawa  
w tym zakresie nie determinuje kolejności członów. Jeśli rodzice noszą róŜne 
nazwiska dwuczłonowe, dwuczłonowe nazwisko ich dziecka będzie złoŜone  

                                                 
66 Por. J. IGNATOWICZ, Władza rodzicielska, [w:] System Prawa Rodzinnego, s. 785 n.;  

J. STRZEBIŃCZYK, Władza rodzicielska, [w:]  Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 361 n.; T. SMY -
CZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 323. 

67 H. CIEPŁA, Art. 88, [w:] K. PIASECKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  
Warszawa 2009, s. 722, teza 7; A. SYLWESTRZAK, Art. 88, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 544 n.; J. IGNATOWICZ, Art. 88, 
[w:] K. PIETRZYKOWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 845 n.  
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z pierwszych członów ich nazwisk, w braku innego ukształtowania na mocy 
ich zgodnego oświadczenia. 

W wypadku braku złoŜenia oświadczenia przez rodziców, dziecko nosi 
nazwisko połączone, którego pierwszy człon stanowi nazwisko matki, a drugi 
– nazwisko ojca (art. 88 § 2 k.r.o.).  

W chwili sporządzania aktu urodzenia pierwszego dziecka małŜonków, 
rodzicom przysługuje prawo złoŜenia zgodnego oświadczenia o zmianie na-
zwiska wybranego dla wspólnych dzieci w chwili zawierania związku małŜeń-
skiego lub wskazania takiego nazwiska, jeśli wcześniej nie zostało to zrobione 
(art. 88 § 3 k.r.o.). Rodzice mogą więc przemyśleć kwestię nazwiska ich po-
tomstwa do momentu sporządzenia aktu urodzenia pierwszego dziecka.  

Zasady te stosowane są równieŜ wobec dzieci, których rodzice zawarli 
małŜeństwo po urodzeniu się dziecka (art. 88 § 4 k.r.o.)68, z zastrzeŜeniem, Ŝe 
kaŜdorazowo zmiana nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, wy-
maga jego zgody. 

NaleŜy podkreśli ć, Ŝe małŜonkowie wybierają jedno nazwisko dla wszyst-
kich dzieci, które zrodzą się z ich małŜeństwa. Zasada ta zresztą, wyraŜona  
w art. 89¹ k.r.o., dotyczy wszystkich dzieci pochodzących od wspólnych rodzi-
ców, niezaleŜnie od tego, czy rodzice ci pozostają w związku małŜeńskim.  

NiezaleŜnie od okoliczności nadania nazwiska dziecku i jego pochodzenia, 
na mocy ogólnego art. 90¹ k.r.o., nazwisko to nie moŜe składać się z więcej 
niŜ dwóch członów. Jeśli rodzice posiadają nazwiska łączone, w skład nazwi-
ska dziecka wchodzą pierwsze człony ich nazwisk. Takie połączenie nie jest 
moŜliwe, jeśli w ten sposób powstałoby nazwisko, którego oba człony są jed-
nakowe. Ustawodawca nie precyzuje, czy w takiej sytuacji powinno powstać 
nazwisko jednoczłonowe, czy dobierane są drugie człony nazwisk rodziców,  
a jeśli tak, to które i w jakiej kolejności69.  

Obecny stan prawny został wprowadzony na mocy nowelizacji Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r.70, która w istotny sposób 
zmodyfikowała wcześniejsze rozwiązania w tej materii. W uzasadnieniu pro-
jektu nowelizacji stwierdzono, Ŝe jej celem było „wykluczenie oznak poza-
małŜeńskiego pochodzenia dziecka oraz zapewnienia równego statusu cywil-

                                                 
68 CIEPŁA, Art. 88, s. 724 n., teza 19. 
69 A. SYLWESTRZAK, Art. 90¹, [w:] DOLECKI, SOKOŁOWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

s. 556-557.  
70 Dz. U. Nr 220, poz. 1431. 
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nego obojga rodziców”71. Zmianę tę niewątpliwie uznać naleŜy za zgodną  
z dyrektywami płynącymi z aktów prawnych przyjmowanych pod auspicjami 
zarówno Rady Europy, jak i Unii Europejskiej.  

W związku z zasadą kształtowania nazwiska dziecka przez małŜonków, 
zachowuje aktualność stanowisko wyraŜone przez Naczelny Sąd Administra-
cyjny w sprawie moŜliwości ustalenia przez rodziców dla swej córki „nazwi-
ska przymiotnikowego w brzmieniu właściwym dla formy męskiej, jakie nosi 
ojciec dziecka, jeŜeli pisownia nazwiska dziecka jest jednakowa z pisownią 
nazwiska ojca i oboje rodzice złoŜą oświadczenie, Ŝe takie brzmienie nazwi-
ska dla dziecka wybierają”. W takiej sytuacji „kierownik urzędu stanu cywil-
nego nie moŜe odmówić wpisania nazwiska w takim brzmieniu do aktu uro-
dzenia dziewczynki”72.  

 
2. Nazwisko dziecko pozamałŜeńskiego 

Dziecko pozamałŜeńskie, które nie ma ustalonego pochodzenia od męŜ-
czyzny, nabywa nazwisko, jakie nosi jego matka (art. 89 § 3 k.r.o.). Jeśli usta-
lenie ojcostwa dziecka nie nastąpiło w drodze uznania lub sądowego ustalenia 
ojcostwa, kierownik urzędu stanu cywilnego obowiązany jest przy sporządza-
niu aktu urodzenia dziecka wpisać jako nazwisko ojca nazwisko matki dziecka 
(art. 42 ust. 2 p.a.s.c.).  

Natomiast dziecko, którego ojcostwo ustalono w drodze uznania ojcostwa 
przez męŜczyznę, ma prawo nosić nazwisko wskazane w zgodnych oświad-
czeniach, jakie rodzice składają w związku z uznaniem. Podobnie jak w przy-
padku dzieci pochodzących z małŜeństwa, będzie to albo nazwisko jednego  
z rodziców, albo nazwisko dwuczłonowe złoŜone z nazwiska matki i z nazwis-
ka ojca, w ustalonej przez nich kolejności. Natomiast w sytuacji, gdy rodzice 
nie złoŜą stosownego oświadczenia, nazwisko dziecka pozamałŜeńskiego zbu-
dowane będzie z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca (art. 
89 § 1 k.r.o.).  

 W sytuacji, gdy ojcostwo zostało ustalone na podstawie orzeczenia sądu, 
zmiana nazwiska dziecka następuje na mocy rozstrzygnięcia sądu, który bądź 
nadaje mu nazwisko wskazane zgodnie przez rodziców, bądź nazwisko zło-
Ŝone z nazwiska matki i nazwiska ojca. W nowelizacji z 2008 r. odstąpiono od 
                                                 

71 Druk sejmowy nr VI/1166: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy oraz niektórych ustaw, s. 33 n. 

72 Wyrok NSA we Wrocławiu z 3 listopada 1997 r., II SA/Wr 902/96, OSP 1999, z. 4,  
poz. 78. 
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zasady, zgodnie z którą zmiana nazwiska dziecka, którego pochodzenie ustalił 
sąd w wyroku, następowało na odrębny wniosek73. Tym samym straciło aktu-
alność orzecznictwo Sądu NajwyŜszego, zgodnie z którym nazwisko dziecka, 
zmienione na wniosek przez sąd opiekuńczy w związku z ustaleniem ojcost-
wa, nie moŜe składać się z dwóch członów, tj. zarówno z nazwiska matki, jak 
i nazwiska ojca74. 

Dziecko, które ukończyło 13. rok Ŝycia, moŜe się nie zgodzić na nadanie 
mu nazwiska przez sąd75.  

Nazwisko dziecka nieznanych rodziców jest ustalane w postępowaniu nie-
procesowym przez sąd (art. 89 § 3 k.r.o.). Dopiero po prawomocnym orzecze-
niu sądu podjętym w trybie postępowania nieprocesowego (art. 570 Kodeksu 
postępowania cywilnego76), następuje sporządzenie aktu urodzenia takiego 
dziecka. Nazwisko nadane przez sąd jest wpisywane równieŜ jako nazwisko 
obojga rodziców. 

 
3. Zmiana nazwiska dziecka  

Zmiana nazwiska dziecka następująca w związku z zawarciem małŜeństwa 
przez jego rodziców, albo wskutek uznania ojcostwa, bądź w związku z usta-
leniem pochodzenia przez sąd, wymaga zgody wyraŜonej przez dziecko osobi-
ście, jeśli ukończyło ono 13 lat. Z mocy samego prawa nie zachodzą zmiany  
w nazwisku dziecka na skutek rozwodu jego rodziców (takŜe wówczas, gdy 
jedno z małŜonków powraca do swego poprzedniego nazwiska), uniewaŜnie-
nia ich małŜeństwa czy ustalenia jego nieistnienia77. Istnieje opinia, Ŝe w ta-
kiej sytuacji dziecko zmienia nazwisko na nazwisko matki78. Większość auto-
rów podkreśla jednak, iŜ w przypadku nieistnienia małŜeństwa rodziców, 

                                                 
73 Por. A. SYLWESTRZAK, Stosunki między rodzicami i dziećmi, [w:] DOLECKI, SOKOŁOW-

SKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, s. 552. 
74 Wyrok Sądu NajwyŜszego z 9 kwietnia 1985 r., III CRN 238/84 (niepubl. – za: J. GU-

DOWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo, Kraków 1998, s. 348; tak teŜ: H. CIEPŁA, 
Art. 89, [w:] PIASECKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, s. 728, teza 10. 

75 CIEPŁA, Art. 89, s. 728, teza 8. 
76 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm.) [dalej cyt.: k.p.c.]. 
77 CIEPŁA, Art. 88, s. 724, teza 17; J. IGNATOWICZ, Władza rodzicielska, [w:] K. PIE-

TRZYKOWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1985, s. 635; TENśE, Wła-
dza rodzicielska, [w:] System Prawa Rodzinnego, s. 792; STRZEBIŃCZYK, Władza rodzicielska, 
s. 362; SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza, s. 325. 

78 J. GAJDA [w:] J. GAJDA, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 353. 
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dziecku od początku nie przysługiwało nazwisko rzekomego „męŜa” matki,  
a praktyczna zmiana nazwiska dziecka na nazwisko matki jest jedynie 
odzwierciedleniem rzeczywistego stanu prawnego79.  

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jeszcze inne wypadki nabycia 
nazwiska przez dziecko. Pierwszą z nich jest uregulowana w art. 90 k.r.o. 
moŜliwość nadania dziecku nazwiska męŜa matki, który nie jest biologicznym 
ojcem dziecka (i odpowiednio moŜliwość nabycia przez dziecko nazwiska 
macochy – art. 90 § 3 k.r.o.). Sposobność taka dotyczy wyłącznie dziecka 
małoletniego (z tym, Ŝe wymaga się zgody dziecka, które ukończyło 13 lat), 
które nie nosi nazwiska swojego ojca biologicznego lub nazwiska dwuczło-
nowego ustalonego przez oboje rodziców poprzez połączenie ich nazwisk (art. 
90 § 1 i 2 k.r.o.).  

Do zmiany nazwiska moŜe dojść takŜe w związku z przysposobieniem 
(art. 122 § 1 i 2 k.r.o.). Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy-
sposobieniu, dziecko przysposobione nabywa nazwisko przysposabiającego  
z mocy prawa. JeŜeli wspólnie przysposabiają małŜonkowie, bądź jedno  
z małŜonków przysposabia dziecko drugiego, dziecko nosi takie samo nazwis-
ko, jak inne dzieci pochodzące z tego małŜeństwa.  

Przysposobione dziecko moŜe Ŝądać ustanowienia dla niego nazwiska 
dwuczłonowego, którego jednym z elementów będzie nazwisko dotychcza-
sowe. śądanie takie wiąŜe sąd, wymaga się jednak w takim wypadku zgody 
osób przysposabiających. MoŜliwość taka nie istnieje, jeŜeli dla dziecka spo-
rządza się nowy akt urodzenia. Kodeks milczy na temat moŜliwości pozosta-
wienia za zgodą przysposabiającego przysposabianemu dziecku dotychczaso-
wego nazwiska w postaci niezmienionej. Powstaje w związku z tym pytanie, 
czy w przypadku przysposobienia dziecko, które ukończyło 13. rok Ŝycia, 
moŜe Ŝądać, by jego dotychczasowe nazwisko pozostało w postaci niezmie-
nionej. Podkreślić naleŜy co prawda, Ŝe zazwyczaj osoby przysposabiane dąŜą 
do „wtopienia się” w nową rodzinę, co łączy się z przyjęciem nowego nazwi-
ska. Ustawodawca uznał, Ŝe nadanie nazwiska przysposabiającego przysposo-
bionemu dziecku słuŜyć ma umocnieniu jedności powstałej w ten sposób ro-
dziny i pozwala na nieujawnianie na zewnątrz faktu przysposobienia. Pamię-
tać jednak naleŜy, Ŝe pomimo akceptacji przez dziecko mającego nastąpić 

                                                 
79 Tak m.in. H. CIEPŁA, Art. 88, s. 724, teza 17; IGNATOWICZ, Władza rodzicielska, [w:] 

PIETRZYKOWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, s. 635; IGNATOWICZ, Władza rodzicielska, [w:] 
System Prawa Rodzinnego, s. 792; J. IGNATOWICZ [w:] PIETRZYKOWSKI, Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy, s. 853-855.  
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przysposobienia, nie zawsze musi ono chcieć zmieniać nazwisko, które nosi. 
Nie moŜna przecieŜ wykluczyć sytuacji, gdy np. ze zmarłym ojcem wiązały go 
na tyle silne więzi emocjonalne, Ŝe moŜe chcieć pozostać przy dotychczaso-
wym nazwisku. Literalna wykładnia tego artykułu właściwie mu to uniemoŜ-
liwia. Wszystkie pozostałe przepisy k.r.o., mówiące o moŜliwości zmiany 
nazwiska dziecka, uzaleŜniają taką zmianę od zgody dziecka, jeśli ukończyło 
ono 13. rok Ŝycia. Stwarza to pewną dysproporcję w traktowaniu małoletnich. 
Dlatego z powołaniem się na zasadę równouprawnienia dzieci, wbrew aktual-
nemu brzmieniu art. 122 § 1 i 2 k.r.o. wydaje się, Ŝe powinna istnieć moŜli-
wość zachowania przez przysposobionego na jego Ŝądanie nazwiska pocho-
dzenia, szczególnie w przypadku przysposobienia niepełnego.  

Zmiana nazwiska dziecka jest moŜliwa równieŜ w trybie administracyj-
nym na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska80. O takiej zmianie 
rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej kierownik urzędu stanu cywil-
nego właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy (art. 12 
ustawy o zmianie imienia i nazwiska). Wniosek o zmianę nazwiska dziecka 
zgłasza przedstawiciel ustawowy dziecka (art. 9 ust. 2). Dotyczy to zarówno 
sytuacji, gdy oboje małŜonkowie występują o zmianę nazwiska (art. 8 ust. 1), 
bądź czyni to tylko jeden z nich (wówczas potrzebna jest zgoda drugiego – art. 
8 ust. 2). Zgody nie wymaga się, jeśli drugi z rodziców nie ma pełnej zdol-
ności do czynności prawnych, zmarł, nie jest znany lub został pozbawiony 
władzy rodzicielskiej. W braku porozumienia między rodzicami mogą oni 
zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd (art. 8 ust. 3).  

KaŜdorazowo do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, po-
trzebna jest zgoda małoletniego. Ustawa wymaga osobistego wyraŜenia zgody 
na zmianę nazwiska lub imienia zarówno przez dziecko, jak i jego rodziców 
lub na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem ewentualnie za pośred-
nictwem konsula RP.  

W obecnym stanie prawnym aktualność zachowują niektóre rozstrzygnię-
cia sądów zapadłe pod rządami poprzedniej ustawy – o zmianie imion i na-
zwisk z 1956 r.81 Na przykład zmiana nazwiska dziecka w trybie administra-
cyjnym wymaga uzyskania zgody ojca, mimo ograniczenia jego władzy rodzi-

                                                 
80 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, 

poz. 1414 ze zm.). 
81 Tekst jedn.: Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1992 ze zm.  
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cielskiej i bez względu na to, w jaki sposób w wyroku rozwodowym sąd okre-
ślił jego prawa i obowiązki wobec dziecka82.  

Jeśli jednak ojciec uczestniczył w postępowaniu nieprocesowym wszczę-
tym przez matkę, prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upowaŜnia-
jące matkę małoletniego do zmiany nazwiska dziecka, zastępuje zgodę ojca 
wymaganą przez art. 5 ustawy o zmianie imion i nazwisk (obecnie art. 8 ust. 3 
ustawy o zmianie imienia i nazwiska). W takim przypadku uczestnictwo ojca 
w postępowaniu administracyjnym i wyraŜenie przez niego zgody nie są  
konieczne83. 

Nowa ustawa z 2008 r. zniosła wiele róŜnic, które przez wiele lat utrzy-
mywały się pomiędzy postępowaniem cywilnym i administracyjnym. O ile na 
podstawie art. 573 k.p.c. w związku z art. 15 k.c. małoletni, który ukończył 13 
lat, moŜe samodzielnie występować do sądu w sprawach dotyczących jego 
osoby, o tyle zgodnie z dawnym art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie imion i na-
zwisk, zgody dziecka na zmianę imienia lub nazwiska wymagano dopiero, gdy 
ukończyło ono 14 lat. Postulaty zmiany brzmienia liczebnika z art. 5 ust. 2  
w zdaniu trzecim z „14” na „13” lat były wyraŜane w doktrynie od lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku84, z niejasnych jednak przyczyn zostały zrealizo-
wane dopiero w nowej ustawie.  

 
4. Imię dziecka 

Inaczej niŜ nazwisko unormowano kwestię imienia dziecka. Jego nadanie 
zaleŜy od woli rodziców i jako takie powszechnie zaliczane jest do atrybu- 
tów władzy rodzicielskiej, pomimo Ŝe nie znalazło to bezpośrednio wyrazu  
w przepisach k.r.o.85 MoŜna twierdzić nawet, Ŝe nadanie imienia dziecku jest 
obowiązkiem rodziców, „poniewaŜ porządek prawny wymaga, by wszystkie 

                                                 
82 Uchwała SN z 13 lipca 1987 r., III CZP 40/87, OSNCP 1988, z. 11, poz. 154; OSPiKA 

1988, z. 3, poz. 62. 
83 Wyrok NSA w Poznaniu z 15 kwietnia 1982, SA/Po 699/81, ONSA 1982, z. 1, poz. 34. 
84 Z. RADWAŃSKI, Imię dziecka, [w:] Studia z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dla 

uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. A. Szpunara, red. A. Rembieliński, War-
szawa 1983, s. 32.  

85 J. IGNATOWICZ, Imię dziecka, [w:]  J. IGNATOWICZ, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, Warszawa 1975, s. 637; TENśE, Władza rodzicielska, [w:]  System Prawa Rodzin-
nego, s. 793; TENśE [w:] PIETRZYKOWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, s. 837; RADWAŃSKI, 
Imię dziecka, s. 30 i 31; J. CAGRA, Imię i nazwisko w polskim prawie, „Nowe Prawo” 1978,  
nr 3, s. 406; SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opekuńcze. Analiza, s. 301; STRZEBIŃCZYK, Wła-
dza rodzicielska, s. 275-276.  
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Ŝywo urodzone dzieci nosiły imiona”86. Podstawą prawną nadania przez rodzi-
ców imienia jest art. 50 i 51 p.a.s.c. 

W wypadkach, gdy rodzice nie zgłoszą imienia bądź imion dziecka kie-
rownikowi urzędu stanu cywilnego do momentu sporządzenia przez niego 
aktu urodzenia, uprawnienie nadania dziecku imienia przechodzi na kierow-
nika USC (art. 50 ust. 2 p.a.s.c.). W takiej sytuacji kierownik wpisuje do aktu 
jedno z imion powszechnie uŜywanych w kraju. Wyjątkowo więc o sprawach 
z zakresu władzy rodzicielskiej rozstrzyga w tym przypadku organ admini-
stracji a nie sąd87. 

W wypadku, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska, imię na-
daje dzieciom opiekun, zaś w przypadku gdy rodzice nie mogą się porozumieć 
co do wyboru imienia oraz w przypadkach dzieci nieznanych rodziców, imię 
nadaje sąd opiekuńczy (odpowiednio art. 50 ust. 1 i 2 i art. 52 p.a.s.c.). 

Zgodnie z ustawą rodzice nie mogą nadać dziecku imienia, które byłoby 
nieprzyzwoite, ośmieszające, w formie zdrobniałej bądź w formie niepozwa-
lającej odróŜnić płci dziecka (art. 50 ust. 1 p.a.s.c.). Naczelny Sąd Administra-
cyjny potraktował wymienioną we wskazanym przepisie listę jako wyczerpu-
jącą i niepodlegającą wykładni rozszerzającej. W uznaniu NSA mogłoby to 
bowiem prowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej w zakresie swobody 
wyboru imienia dziecka88.  

Imię winno pozwolić na wskazanie płci dziecka, określonej przez lekarza 
w zaświadczeniu o urodzeniu. Wyjątkiem jest imię Maria, którym mogą zo-
stać nazwane dzieci płci męskiej, pod warunkiem jednak, Ŝe imię to będzie 
połączone z innym imieniem typowo męskim. Warto zwrócić uwagę, Ŝe orze-
kając o dopuszczalności nadania dziewczynce imienia Mercedes, NSA stwier-
dził, Ŝe w odniesieniu do dziewcząt jest moŜliwe nadanie imion, która nie 
kończą się na głoskę „a”, albowiem „tak kategorycznie sformułowane kryte-
rium zróŜnicowania imion męskich i Ŝeńskich nie znajduje podstaw w treści 
obowiązującego prawa”89.  

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Europy, nie istnieje oficjalny spis 
imion, z którego mogą korzystać rodzice nadając dziecku imię. To urzędnik 
stanu cywilnego w pierwszej kolejności ocenia, czy zgłoszone przez rodziców 

                                                 
86 RADWAŃSKI, Imię dziecka, s. 29. 
87 Por. tak STRZEBIŃCZYK, Władza rodzicielska, s. 275-276. 
88 Wyrok NSA we Wrocławiu z 24 czerwca 1988 r., SA/Wr 115/88, ONSA 1998, z. 2, 

poz. 73. 
89 TamŜe. 
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imię spełnia wymagania art. 50 ust. 1 p.a.s.c., nie istnieją bowiem dyrektywy 
lub orzecznictwo mówiące wprost, jakie imię moŜna uznać za ośmieszające 
czy nieprzyzwoite. Na podstawie ustawy o języku polskim90 urzędnik moŜe 
zwrócić się do Rady Języka Polskiego o wydanie opinii na temat dopuszczal-
ności pisowni proponowanego imienia dziecka w świetle zasad języka pol-
skiego. Opinia wydana przez Radę oparta jest na „Zaleceniach dla urzędów 
stanu cywilnego dotyczącego nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa 
polskiego narodowości polskiej”, opracowanych przez Komisję Kultury Języ-
ka Komitetu Językoznawstwa PAN91. Opinia ma charakter doradczy. 

W doktrynie, jak i zaleceniach Komisji Kultury Języka Komitetu Języko-
znawstwa PAN wyraŜono pogląd, Ŝe ośmieszający charakter mają wyrazy, 
które „ze swej istoty nie są imionami”, będące oznaczeniem przedmiotów czy 
zjawisk. Za ośmieszające mogą być uznane równieŜ niektóre imiona bardzo 
staromodne. Podkreśla się w doktrynie, Ŝe imię nie powinno mieć postaci  
właściwej nazwisku92. 

W związku z ustawą o języku polskim oraz powszechnie panującą w dok-
trynie opinią, imię dziecka winno być podane w pisowni polskiej, co nie ozna-
cza, Ŝe nie moŜe być to imię w brzmieniu obcym, które nie ma odpowiednika 
w języku polskim. W takim wypadku potrzeba zachować pisownię w alfabecie 
polskim93. W ciągu ostatnich lat stosowanie tej zasady uległo jednak osłabie-
niu i stwierdzić naleŜy, Ŝe kierownicy urzędów stanu cywilnego zgadzają się 
na wpisanie do aktu urodzenia dziecka imion w brzmieniu obcym i o obcej 
pisowni.  

W doktrynie i w orzecznictwie do niedawna jeszcze przewaŜała opinia, Ŝe 
jeŜeli zasady pisowni polskiej nie przewidują stosowania jakiejś głoski (np. 
„x”), to przy sporządzaniu aktu urodzenia i innych dokumentów taką głoskę  
w imieniu naleŜy zastąpić przez odpowiednie głoski istniejące (w tym wy-
padku „ks”). Taką zasadę przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku  
z 1999 r. dotyczącym odmowy wpisania do aktu urodzenia dziecka imienia 
Maksymilian pisanego przez „x”94. Uznał on, Ŝe „z obowiązujących przepisów 

                                                 
90 Dz. U. 1999, Nr 90, poz. 999 ze zm. 
91 „Komunikaty Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN” 1996, nr 1(4).  
92 RADWAŃSKI, Imię dziecka, s. 34.  
93 A. CZAJKOWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywil-

nego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2011, s. 149-152. 
94 Wyrok NSA z 17 marca 1999 r., V SA 1857/98, publ. w: A. CZAJKOWSKA, Zmiana imie-

nia i nazwiska. Geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji, Warszawa 2010, s. 270-273. 
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jasno wynika, iŜ w Polsce naleŜy stosować język polski i dotyczy to takŜe 
imion. Wyjątkiem są nazwiska, w których moŜna uwzględnić pisownię 
tradycyjną”.  

W ocenie NSA zasada ta nie naruszała w niczym władzy rodzicielskiej ro-
dziców, którzy nadali dziecku imię. Ostatnio jednak Naczelny Sąd Admini-
stracyjny odstąpił od tej zasady, stwierdzając, Ŝe poza wyjątkami z art. 50  
ust. 1 p.a.s.c. nie ma podstaw prawnych, aby ograniczyć swobodę rodziców  
w wyborze imienia dziecka. Sąd nie dopatrzył się w proponowanym przez ro-
dziców imieniu Max zdrobnienia od pierwotnego imienia dziecka Maksymi-
lian i nie podzielił opinii kierownika urzędu stanu cywilnego oraz Rady Języ-
ka Polskiego, Ŝe imię to moŜna odbierać jako ośmieszające i niezgodne z pi-
sownią języka polskiego95. 

Brzmienie obce jest natomiast dopuszczalne, jeśli chodzi o wybór imion 
dokonanych przez obcokrajowców dla swych dzieci, dla których sporządza się 
akt urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego. Co więcej, w orzeczeniu  
z 1994 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, „Ŝe prawo do uŜywania imie-
nia i nazwiska w brzmieniu ojczystym jest konstytucyjnie chronionym pra-
wem kaŜdego obywatela i waŜnym względem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ów-
cześnie obowiązującej ustawy o zmianie imion i nazwisk, uzasadniającym 
uwzględnienie wniosku o zmianę imienia z brzmienia polskiego na obce, jeśli 
z wnioskiem o taką zmianę występuje obywatel polski naleŜący do mniej-
szości narodowej, a wnioskowane brzmienie imienia odpowiada jego brzmie-
niu w języku tej mniejszości” 96.  

W tym zakresie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego  
w ciągu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpiła istotna zmiana.  
W latach osiemdziesiątych sądy odmawiały zgody na zmianę imienia osób na-
leŜących do mniejszości narodowych na brzmienie niepolskie97. UwaŜano, Ŝe 
domaganie się zapisania w akcie urodzenia dziecka nadanego mu imienia  
w pisowni obcej jest sprzeczne z zasadą, Ŝe językiem urzędowym, w którym 
sporządza się w Polsce akty urzędowe, jest język polski98.  

Wskazane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
z 1994 r. zapadło pod rządami utrzymanych w mocy w 1992 r. przepisów 

                                                 
95 Wyrok NSA w Warszawie z 31 maja 2005 r., OSK 1471/04, ONSAiWSA 2006, nr 1, 

poz. 25. 
96 Wyrok NSA w Gdańsku z 18 stycznia 1994, SA/Gd 1114/93, ONSA 1995, nr 2, poz. 56. 
97 Wyrok NSA w Warszawie z 26 maja 1981, SA 974/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 49. 
98 Wyrok NSA we Wrocławiu z 14 stycznia 1986, SA/Wr 880/85, OSP 1988, z. 1, poz. 22. 
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Konstytucji z 1952 r.99, ale w świetle art. 2, 27 i art. 35 ust. 1 i 2 Konstytucji  
z 1997 r. nie utraciło na swym znaczeniu. Co więcej, w postanowieniu z 4 lu-
tego 1998 r. Sąd NajwyŜszy, orzekając o dopuszczalności stosowania nazwisk 
z partykułą właściwą językowi kraju pochodzenia osoby fizycznej, stwierdził, 
iŜ „nazwisko mieści się w konstytucyjnym pojęciu przyrodzonej i niezby- 
walnej godności człowieka”, chronionej na podstawie art. 30 Konstytucji RP  
z 1997 r.100  

Wobec imienia i nazwiska urodzonego w Polsce dziecka osób posiadają-
cych podwójne obywatelstwo, tj. polskie i innego państwa, stosuje się prze-
pisy polskie, poniewaŜ posiadanie innych obywatelstw nie ma w tym wypadku 
znaczenia.  

Z mniejszą rezerwą traktowano i traktuje się tworzenie przez rodziców 
przynajmniej niektórych neologizmów. Zostało to zgodnie przestawione za-
równo w doktrynie, jak i w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyj-
nego101. Aktualny pozostaje postulat wyraŜony w doktrynie przez J. Litwina, 
aby nowo powstałe imiona „nie raziły sztucznością, odpowiadały duchowi 
języka, by nie mogły wyrządzić uszczerbku moralnego dziecku”102.  

Uprawnienie do tworzenia neologizmów nie przysługuje jednak kierowni-
kowi urzędu stanu cywilnego w przypadku, gdy to on dokonuje wpisania 
imienia dziecka do aktu urodzenia. Zgodnie z ustawą, musi on w takiej sytu-
acji wpisać jedno z imion powszechnie uŜywanych w kraju103.  

W tym aspekcie na szczególną uwagę zasługują dwa orzeczenia dotyczące 
dopuszczalności nadania dziecku imienia, wydane w latach osiemdziesiątych 
XX wieku przez Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi o wyroki z 17 listo-
pada 1982 r.104 oraz 7 lipca 1983 r.105 W obu przypadkach sąd przyznał rodzi-
com swobodę w wyborze imienia, uznając jednocześnie, Ŝe proponowane 
imiona nie mają cech ośmieszających bądź nieprzyzwoitych. W pierwszym  

                                                 
99 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 

w dniu 22 lipca 1952 r. (tekst jedn.: Dz. U. 1976, Nr 7, poz. 36 ze zm.). 
100 Postanowienie SN z 4 lutego 1998 r., I CKU 204/97, OSNC 1998, nr 10, poz. 158. 
101 Wyrok NSA z 17 listopada 1982 r., II SA 1474/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 107; wyrok 

NSA z 7 lipca 1983 r., II SA 635/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 52; J. LITWIN , Prawo o aktach 
stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 357 n.  

102 LITWIN , Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 357 n.; HRYNICKI , Nadawanie oraz zmiana 
imienia i nazwisk, s. 154 n. 

103 RADWAŃSKI, Imię dziecka, s. 34. 
104 II SA 1474/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 107. 
105 II SA 635/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 52. 
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z cytowanych wyroków Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o dopuszczal-
ności nadania dziecku imienia Aramis pochodzącego z literatury francuskiej. 
W tezie orzeczenia czytamy m.in., Ŝe „analiza wyrazu Aramis prowadzi do 
wniosku, Ŝe nie jest to wyraz, który – uŜyty jako imię dziecka – ośmieszy je 
lub moŜe być uznany w społeczności za imię nieprzyzwoite”. Sąd polski 
przywołał w tym orzeczeniu ugruntowaną i niebudzącą wątpliwości w dok-
trynie polskiej opinię J. Litwina, Ŝe „kierownik urzędu stanu cywilnego nie 
moŜe odmówić przyjęcia zgłoszonego imienia tylko na tej zasadzie, Ŝe jest to 
imię nie spotykane w Ŝyciu”106. 

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny orzekając o do-
puszczalności nadania dziecku imienia Solidariusz. Oba cytowane orzeczenia 
spotkały się z aprobatą przedstawicieli doktryny, gdyŜ rozwiązania przyjęte 
przez polski sąd oparte były na jej wieloletnim dorobku107.  

Rodzice wybierają dla dziecka nie więcej niŜ dwa imiona i czynią to 
wspólnie (art. 50 ust. 1 p.a.s.c.), przy czym „wniosek o dodanie w akcie uro-
dzenia drugiego imienia do imienia juŜ zapisanego nie jest wnioskiem o zmia-
nę imienia, lecz o uzupełnienie aktu stanu cywilnego”108. Jeśli nie mogą dojść 
do porozumienia w tej sprawie, wyboru dokonuje sąd opiekuńczy (art. 97 § 2 
k.r.o.). Dlatego urzędnik przy przyjmowaniu oświadczenia o wyborze imienia 
dla dziecka powinien się upewnić, czy jest to wspólny wybór rodziców. Z re-
guły nie są bowiem oni jednocześnie obecni w urzędzie przy złoŜeniu takiego 
oświadczenia, skoro akt sporządza się na podstawie imion wpisanych w zaś-
wiadczeniu o urodzeniu dziecka. W razie powzięcia wątpliwości co do zgod-
nego wyboru imienia przez rodziców, kierownik urzędu powinien poinformo-
wać rodziców o moŜliwości zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do sądu 
opiekuńczego i zawiesić postępowanie administracyjne do czasu wydania 
orzeczenia przez sąd w trybie art. 582 k.p.c.  

Wydaje się jednak, Ŝe zawieszenie postępowania nie dotyczy sporządzenia 
samego aktu urodzenia dziecka, a jedynie wpisania imienia dziecka. Jeśli na-
tomiast rodzice nie dokonali wyboru imienia do momentu sporządzenia aktu, 
kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion 
zwykle w kraju uŜywanych. Jak podkreślił J. Litwin, chodzi o imiona po-
wszechnie nadawane noworodkom w danym czasie, by w przyszłości imię 

                                                 
106 LITWIN , Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 357 n. 
107 Aprobujące glosa Z. Janku do orzeczenia II SA 1474/82 z 17 listopada 1982 r., 

OSPiKA 1984, nr 6, poz. 138. 
108 Wyrok NSA we Wrocławiu z 18 marca 1993 r., „Wokanda” 1993, nr 9, s. 23. 
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dziecka nie stanowiło kuriozum na tle imion jego rówieśników. O takim wy-
borze kierownik USC winien powiadomić rodziców, ewentualnie uchyli swoją 
decyzję, jeśli okaŜe się, Ŝe wybrane przez niego imię nosi juŜ ktoś z rodzeń-
stwa dziecka. Rodzice cieszą się więc większą swobodą co do nadania dziec-
ku imienia niŜ kierownik USC, który nie powinien nadawać dziecku imion  
o rzadko spotykanej pisowni i brzmieniu.  

Nadanie imienia dziecku jest uprawnieniem rodziców, kierownik USC je-
dynie przyjmuje bądź odmawia przyjęcia zgłoszenia o nadaniu imienia, opie-
rając się na wskazanych wcześniej podstawach wymienionych w art. 50 ust.1 
p.a.s.c. Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zykach regionalnych osoby naleŜące do mniejszości narodowych mają prawo 
do uŜywania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni 
języka mniejszości takŜe w aktach stanu cywilnego i dowodach toŜsamości. 
Imiona i nazwiska osób naleŜących do mniejszości podlegają transliteracji, 
jeśli zapisane są w alfabecie innym niŜ alfabet łaciński109.  

W świetle art. 51 p.a.s.c. rodzice mogą zmienić imię dziecka w ciągu 
sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu. Po upływie tego terminu imię 
danej osoby moŜna zmienić na zasadach wyraŜonych w ustawie o zmianie 
imienia i nazwiska110. Imię dziecka moŜe równieŜ ulec zmianie na skutek spo-
rządzenia nowego aktu urodzenia dla dziecka przysposobionego na podstawie 
art. 121 k.r.o., jeŜeli orzekający sąd opiekuńczy tak postanowił. Warto w tym 
miejscu równieŜ wskazać, Ŝe zgodnie z art. 122 § 3 k.r.o., na wniosek przy-
sposabiającego sąd moŜe zmienić w orzeczeniu o przysposobieniu imię lub 
imiona przysposabianego. JeŜeli dziecko ukończyło 13. rok Ŝycia, konieczna 
jest w tym celu jego zgoda. 

NaleŜy jednak zastanowić się, czy dobro dziecka nie wymaga, by jego 
zdanie było brane pod uwagę równieŜ wtedy, gdy nie ukończyło ono wskaza-
nego w przepisach wieku, a jest świadome wagi i doniosłości toczącego się 
postępowania.  

W doktrynie zwrócono uwagę, Ŝe imię jest jednym z najwaŜniejszych dóbr 
osobistych dziecka, o podstawowym znaczeniu identyfikującym dla małego 

                                                 
109 Art. 7, pkt 1 i 2 ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o językach regionalnych (Dz. U. 2005, Nr 17, poz. 141). 
110 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, 

poz. 1414 ze zm.). 
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człowieka111, wyraŜono w związku z tym propozycję rozwiązań normatyw-
nych, by zmianę imienia uzaleŜnić od zgody dziecka, które ukończyło piąty 
rok Ŝycia. Niewątpliwie byłoby to zgodne z zasadą partycypacji, wyraŜoną  
w Konwencji o prawach dziecka, choć wydaje się, Ŝe podstawy do wysłucha-
nia dziecka takŜe w tego rodzaju sprawie istnieją w Kodeksie postępowania 
cywilnego.  

Zarówno standardy międzynarodowe, jak i rozwiązania polskie oparte są 
na załoŜeniach, Ŝe dla zapewnienia realizacji dobra dziecka państwo ma moŜ-
ność ostatecznego wypowiedzenia się w kwestii imienia nadanego dziecku  
w ramach sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców. To, Ŝe w cytowa-
nych orzeczeniach polskich ostatecznie przyjęto imiona nadane przez rodziców, 
zaś w sprawie francuskiej czy fińskiej Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 
i dawna Komisja Praw Człowieka przychyliły się do odmownego stanowiska 
władz państwowych, wydaje się mimo wszystko wynikiem oceny konkretnych 
imion oraz przyznania państwu ostatecznej decyzji w kwestii moŜliwości ich 
nadania. Trudno jednak nie uznać, Ŝe to rodzice mają pierwszoplanową rolę  
w nadawaniu imienia dziecku. Kontrola, czy dane imię spełnia odpowiednie 
wymagania, sprawowana przez organy państwowe w ramach przyznanego im 
marginesu swobodnej oceny, ma na celu jedynie zapewnienie poszanowania 
praw dziecka, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach kontroli czyn-
ności sprawowanych w ramach władzy rodzicielskiej. 

 
5. Dziecko martwo urodzone 

Dzieci, które nie urodziły się Ŝywe, nie nabywają praw podmiotowych.  
W świetle standardów międzynarodowych ochrona naleŜy się jednak rodzi-
com, którym trudno odmówić prawa do pogrzebania zmarłego dziecka. Na 
gruncie prawa polskiego ochronę szeroko rozumianych relacji rodziców  
z dzieckiem, które urodziło się martwe, moŜna oprzeć na konstrukcji cywilnej 
ochrony dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.) oraz konstytucyjnej ochrony Ŝycia 
prywatnego (art. 48 Konstytucji z 1997 r.).  

Zgodnie z Prawem o aktach stanu cywilnego, urodzenie martwego dziecka 
naleŜy zgłosić w ciągu trzech dni (art. 38 ust. 2 p.a.s.c.). Kierownik urzędu 
stanu cywilnego sporządza dla martwego noworodka akt urodzenia z adnota-
cją w rubryce „Uwagi”, Ŝe dziecko urodziło się martwe. Nie sporządza się 

                                                 
111 A. CISEK, J. MAZURKIEWICZ, J. STRZEBIŃCZYK, O wzmocnienie dobra dziecka, „Nowe 

Prawo” 1990, nr 10-12, s. 87 n. 
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natomiast aktu zgonu. Ustawa nie reguluje w sposób odmienny reguł ustalania 
imienia i nazwiska dziecka martwo urodzonego, dlatego naleŜy przyjąć, Ŝe są 
one takie same, jak stosowane wobec dzieci Ŝywych.  

W praktyce sygnalizowane są pewne problemy związane z rejestracją 
przedwczesnych porodów martwych dzieci z niską wagą urodzeniową. In-
strukcja wydana wspólnie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Mini-
stra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Komunika-
cji i Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania jednolitych pojęć doty-
czących porodów i urodzeń z 1962 r.112, która była stosowana w takich sytu-
acjach, utraciła moc obowiązującą w dniu 1 lipca 1994 r.113 Rozporządzenie  
o sporządzaniu zaświadczeń o urodzeniu dziecka z 2005 r.114 nie precyzuje, od 
jakiego momentu ciąŜy, bądź etapu rozwoju dziecka w okresie płodowym, 
jego wydobycie czy wydalenie z ustroju matki jest traktowane nie jak poro-
nienie, a jako poród, który łączyłby się z obowiązkiem wystawienia zaświad-
czenia o urodzeniu dziecka. Dlatego ochrona prawa rodziców do poszanowa-
nia całokształtu ich relacji z martwo urodzonym dzieckiem, w tym do określe-
nia jego nazwiska, moŜe w niektórych sytuacjach doznawać uszczerbku. Wy-
stawienie karty zgonu związane jest jedynie z umoŜliwieniem pochówku 
dziecka, niezaleŜnie od tego, w jakim momencie ciąŜy dziecko zmarło115. 

 
* 

Podsumowując, moŜna wskazać, Ŝe istniejące standardy europejskie i mię-
dzynarodowe w zakresie ochrony prawa dziecka do imienia i nazwiska pozo-
stawiają państwu duŜy margines swobody.  

Analizując powszechność wyznaczonych w dokumentach i orzecznictwie 
międzynarodowym elementów ochrony prawa dziecka do nazwiska, stwier-
dzić naleŜy, Ŝe zasadniczo samo prawo do nazwiska jest niezaleŜne od ustale-
nia pochodzenia dziecka. Jednak to, jakie nazwisko dziecko nosi, jest juŜ ści-
śle powiązane z faktem ustalenia pochodzenia. We wszystkich państwach 
członkowskich Rady Europy nazwisko dziecka zaleŜy od nazwiska, a w pew-
nym zakresie i woli jego rodziców. Nazwisko nadal pełni bowiem funkcję 
                                                 

112 M.P. 1962, Nr 48, poz. 237. 
113 M.P. 1994, Nr 25, poz. 211.  
114 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia 

urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232). 
115 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu 

oraz sposobu jej wypełnienia (Dz. U. Nr 153, poz. 1782).  
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wskazującą na pochodzenie od określonych osób, przynaleŜności do określo-
nej rodziny. W coraz większym zakresie rodzice zyskują pewną swobodę 
ukształtowania nazwiska swych dzieci przez złoŜenie zgodnego oświadczenia 
w tej materii przed wyznaczonym w danym państwie organem.  

Rozwiązania polskie zasadniczo mieszczą się w granicach ochrony wy-
znaczonych w modelu międzynarodowym. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego z 2008 r. w zakresie przepisów dotyczących nazwiska dziecka, 
w pewnym stopniu umocniła pozycję rodziców w kwestii moŜliwości decy-
dowania o brzmieniu nazwiska ich dziecka, podkreślając jednocześnie rów-
ność ich wzajemnego statusu wobec dziecka.  

W zakresie ochrony prawa dziecka do imienia sądy polskie przyznają ro-
dzicom nieco większą dowolność, niŜ mogłoby to wynikać z orzecznictwa 
Trybunału Praw Człowieka. MoŜna rozwaŜać rozszerzenie moŜliwości wypo-
wiadania się co do zmiany nazwiska przez przysposabianą osobę dorastającą. 
UmoŜliwiłoby to pełniejszą realizację zasady równouprawnienia wśród dzieci.  

 
Słowa kluczowe: imię, nazwisko, standard międzynarodowy, dziecko, rodzice. 

 
 

 
 
 
 

The protection of the right of the child to name  
in the light of the international standards and polish law  

Summary 

From the perspective of the international human rights law as well as of the Polish legal sys-
tem, the issues concerning the right of the child to name (including first name) remain within the 
sphere of parental responsibility and protection of the child’s identity by the state. A name and a fa-
mily name, as basic elements constructing the identity of the child, are under protection of the inter-
national and internal law. Moreover, they constitute one of the most important components of the 
civil status as a legal status of every person.   

The analysis of the documents and case-law of the international bodies shows that the right of 
the child to name is independent from the issue of establishing child’s parenthood or motherhood. 
However, the decision of what name the child is bearing is connected with the fact of setting up 
legal ties with his/her parents. 
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The Polish law generally comply with the international patterns. The novelization of the Family 
and Guardianship Code which took place in 2008 in certain aspects empowered the role of parents 
in issues concerning their decision on the child’s name, emphasizing also their equal status towards 
the child.   

Thinking about the issue of the protection of the first name of the child, there are no doubts that 
it depends on the parents’ will and constitutes a component of parental responsibility. 
 
Key words: first name, name, international standards, child, parents.  

 
Translated by Anna Natalia Schulz 

 
 

 
 
 
 

Schutz des Rechtes Zum Vor- und Familienname des Kindes  
im Lichte des internationalen und polnischen Rechts 

Zussamenfassung 

Die mit dem Recht des Kindes zum Vor- und Familienname verbundenen Probleme, liegen auf 
dem Berührungsgebiet der Problematik der Sicherstellung durch den Staat der Beachtung des Kin-
desrecht zur eigenen Identität und Ausübung der elterlichen Fürsorge. Vor- und Familienname als 
Hauptelemente der Kindesidentität, unterliegen dem Schutz sowohl im polnischen als auch im inter-
nationalen Recht. Darüber hinaus, sind sie eine der wichtigsten Bestandteile des Standesamtwesens, 
und zwar der Rechtslage des Menschen. Es ist festzustellen, dass das Recht zum Familienname 
selbst, im Prinzip von der Abstammungsfeststellung unabhängig ist. Die Entscheidung, welcher 
Familienname trägt ein trägt das Kind, ist jedoch eng mit der Abstammungsfeststellung verbunden. 

Das polnische Recht entspricht in der Regel den internationalen Mustern. Die Novellierung des 
Familien- und Vormundschaftsgesetzbuches aus dem Jahre 2008 hinsichtlich der Vorschriften, die 
den Familiennamen des Kindes betreffen, festigte in gewissem Maße die Rolle der Eltern in der 
Frage bezüglich der Entscheidung über den Familiennamen des Kindes, gleichzeitig betonte die No-
vellierung ihre Gleichberechtigung gegenüber dem Kind. 

In Bezug auf den Schutz des Rechtes des Kindes zum Vorname, unterliegt es keinen Zweifel, 
dass es vom Wille der Eltern abhängig ist und  wird als Bestandteil der elterlichen Fürsorge gesehen. 

 
Schlüsselbegriffe: Vorname, Familienname, internationaler Standard, Kind, Eltern. 

 
Aus dem Polnischen übersetzt von Dagmara Sikora  
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Захист права називати дитину 
в світлі міжнародного та польського законодавств   

Pезюме  

Питання, пов’язані з правом дитини на ім’я та прізвище, належать до питань, що 
знаходяться на межі двох аспектів: забезпечення державою дотримання прав дітей на власну 
тотожність, а також виконання батьківських прав/відповідальності батьків. Ім’я та прізвище 
як один із основних елементів, що формують тотожність дитини, перебувають під захистом 
як національного, так і міжнародного законодавства. Більше того, вони є одним із 
найважливіших складових громадянського і – ширше – юридичного стану людини. 

Слід зазначити, що, в принципі, саме право на прізвище не залежить від встановлення 
походження дитини. Тим не менше, те, яке прізвище має дитина, вже  тісно пов’язане з фак-
том визначення походження.  

Польські рішення цього питання зазвичай знаходяться в межах захисту, визначених 
міжнародною моделлю. Поправки до сімейного кодексу 2008 р. відносно положень щодо 
прізвища дитини в деякій мірі зміцнили позиції батьків у питанні можливості вирішувати, як 
звучатиме прізвище їхньої дитини, водночас підкреслюючи рівноправність взаємного статусу 
батьків по відношенню до дитини.  

Що стосується захисту права дитини на ім’я, то не підлягає сумніву, що надання імені 
залежить він бажання батьків і як таке на загал зараховується до атрибутів батьківських прав.  

 
Ключові слова: ім’я, прізвище, міжнародний стандарт, дитина, батьки. 

 
З польськой переклала Надія Гергало
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Orzecznictwo  
wojewódzkich sądów administracyjnych*  

 

OCZYWISTOŚĆ BŁĘDU PISARSKIEGO  
W AKCIE STANU CYWILNEGO 

A JEGO SPROSTOWANIE W TRYBIE ART. 28 P.A.S.C. 
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim  
z 28 października 2010 r., II SA/Go 646/10 

 
 

Tezy 

1. Oczywistość błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego polega na tym, iŜ 
okoliczność popełnienia tego błędu nie budzi wątpliwości przy porównaniu z innymi 
dokumentami, zwłaszcza z wcześniej sporządzonymi aktami stanu cywilnego, których 
dane są reprodukowane w akcie. Za oczywisty błąd pisarski naleŜy uznać taką niedo-
kładność, która nie znalazłaby się w akcie, gdyby uczestnicy czynności – to znaczy 
osoba zgłaszająca dane i kierownik urzędu stanu cywilnego – wykazali naleŜytą sta-
ranność. W szczególności chodzi tu o przeoczenie, Ŝe coś źle odczytano, pominięto 
przy pisaniu, wpisano w niewłaściwej rubryce albo przeinaczono części wyrazu.  

2. Dostosowanie treści aktu stanu cywilnego stwierdzającego zdarzenie nie-
zgodne z prawdą do stanu rzeczywistego moŜe nastąpić jedynie w postępowaniu są-
dowym. Nie moŜe ono nastąpić w postępowaniu administracyjnym lub teŜ sądowo-
administracyjnym. 

 
Sentencja 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastę-
pującym:  

Przewodniczący: sędzia WSA Ireneusz Fornalik  
Sędziowie: sędzia WSA Michał Ruszyński, sędzia WSA Marek Szumilas (spra-

wozdawca) 

                                                 
* Opracował Paweł Sobotko 



Paweł Sobotko 

 

 

120 

Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Przybyła  
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi 

P.S., M.P., E.B. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy 
sprostowania nazwiska oddala skargę. 

 
Uzasadnienie 

Decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2010 r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
po rozpatrzeniu wniosku P.S., powołując się na dyspozycję art. 28 ustawy z dnia 29 
września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2004 r. Nr 161, poz. 1688 
ze zm.)1, odmówił sprostowania w akcie małŜeństwa rodziców wnioskodawcy (S.F.  
i S.P.) nazwiska S. na S. 

W uzasadnieniu decyzji Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wskazał, iŜ dnia [...] 
kwietnia 2010 r. P.S. złoŜył wniosek o sprostowanie nazwiska w akcie małŜeństwa 
swoich rodziców nr [...], przedkładając wraz z wnioskiem akt urodzenia swojego ojca, 
wydany przez Archiwum Państwowe w języku niemieckim oraz jego tłumaczenie na 
język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego – I.B. Or-
gan I instancji podniósł, Ŝe w przedstawionym tłumaczeniu tłumacz przysięgły umie-
ścił nazwisko S., choć w oryginalnym niemieckim dokumencie znajduje się nazwisko 
S. W oświadczeniu z dnia [...] maja 2010 r. I.B. wyjaśnił, Ŝe w sporządzonym tłuma-
czeniu aktu urodzenia ojca wnioskodawcy popełnił błąd w pisowni nazwiska, pisząc 
S. zamiast – jak powinno być prawidłowo – S. Mając powyŜsze na względzie, Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego stwierdził, Ŝe uwidocznione w akcie małŜeństwa 
nazwisko S. jest zgodne z aktem urodzenia, w którym równieŜ figuruje nazwisko S. 

Organ I instancji wskazał dalej, Ŝe zgodnie z art. 28 p.a.s.c. moŜna sprostować 
błędnie wpisane w akcie dane, jeŜeli istnieją stosowne dokumenty, które stanowiły 
podstawę sporządzenia danego aktu, tj. akt małŜeństwa prostuje się na podstawie 
aktów urodzenia osób zawierających małŜeństwo. Przy czym sprostowanie w tym 
trybie nie moŜe powodować istotnej zmiany treści aktu. 

Ponadto Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyjaśnił, Ŝe w sytuacji, gdy w akcie 
stanu cywilnego oraz w dokumentach stanowiących podstawę jego sporządzenia dane 
są identyczne, zaś strona dowodzi, Ŝe akt stanu cywilnego zawiera błędy, właściwy do 
rozstrzygnięcia jest sąd w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art. 31 ww. 
ustawy. 

Pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. odwołanie od powyŜszej decyzji wnieśli P.S., 
M.P. oraz E.B. Odwołujący się podnieśli, iŜ stale posługują się nazwiskiem S.; nazwi-
sko to uwidocznione jest we wszystkich dokumentach (odpisach aktów zgonu, aktów 
urodzeń), którymi się posługują. 

                                                 
1 Dalej cyt.: p.a.s.c. 
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Zdaniem wnoszących odwołanie, uzasadnienie decyzji organu I instancji jest 
sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, jeśli zwaŜy się, Ŝe Archi-
wum Państwowe przesłało uwierzytelnioną kopię aktu urodzenia F.S. wraz z tłuma-
czeniem, zaś tłumacz przysięgły języka niemieckiego I.B. umieścił w swoim tłuma-
czeniu nazwisko S. 

P.S., M.P. oraz E.B. za niesłuszne uznali odniesienie się przez organ do oświad-
czenia tłumacza o odwołaniu tłumaczenia nazwiska. W ich ocenie powyŜsze oświad-
czenie jest sprzeczne z prawidłowym tłumaczeniem, podyktowane jest obawą przed 
koniecznością uczestnictwa tłumacza w sprawach administracyjnych czy sądowych,  
a sugerowane przypuszczenie o błędzie niemieckiego urzędnika Urzędu Stanu Cywil-
nego nie jest dowodem w sprawie. 

Z uwagi na powyŜsze odwołujący się wnieśli o zmianę i sprostowanie nazwiska 
zgodnie z wnioskiem, ewentualnie o uchylenie decyzji nr [...] z dnia [...] czerwca 
2010 r. i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania. 

Po rozpoznaniu odwołania, Wojewoda decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2010 r., 
działając na podstawie art. 28 p.a.s.c. oraz art. 138 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071  
ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia [...] 
czerwca 2010 r. 

Wojewoda zwrócił uwagę, Ŝe w aktach sprawy znajdują się dwa tłumaczenia tego 
samego aktu urodzenia, sporządzone przez tego samego tłumacza przysięgłego.  
W jednym z aktów widnieje nazwisko S., w drugim S. Tłumacz przysięgły I.B. wska-
zał, iŜ w omawianym akcie urodzenia wpisane jest nazwisko S. i tak teŜ winno być 
sporządzone jego tłumaczenie. 

Organ odwoławczy podniósł dalej, Ŝe na mocy art. 28 p.a.s.c. kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego uprawniony jest wyłącznie do sprostowania oczywistego błędu pi-
sarskiego, a sprostowanie to nie moŜe powodować istotnej zmiany treści aktu. Za błąd 
pisarski moŜna uznać tylko taki błąd, który wystąpił w wyniku niestarannego sporzą-
dzenia aktu stanu cywilnego, „tj. gdyby w samym akcie stanu cywilnego wpisano 
inne dane, niŜ w dokumentach dostarczonych do jego sporządzenia (np. gdy akt został 
poprawnie przetłumaczony, a kierownik Urzędu Stanu Cywilnego błędnie wpisał jego 
treść do polskich ksiąg stanu cywilnego)”. 

W ocenie Wojewody, z uwagi na identyczność danych zawartych w akcie stanu 
cywilnego (zarówno w akcie urodzenia, jak i małŜeństwa F.S.) oraz w dokumentach 
stanowiących podstawę jego sporządzenia, a takŜe ze względu na stanowisko strony 
dowodzącej o błędnej treści aktu stanu cywilnego, właściwym do orzeczenia w przed-
miocie sprostowania aktu jest sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym (art. 
31 p.a.s.c.). 
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Pismem z 19 lipca 2010 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Gorzowie Wlkp. na decyzję Wojewody z dnia [...] lipca 2010 r. wnieśli P.S., M.P. 
oraz E.B. W złoŜonej skardze powielone zostały głównie argumenty przedstawione 
uprzednio w odwołaniu od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia [...] 
czerwca 2010 r. Nadto skarŜący podnieśli, Ŝe Wojewoda nie przeprowadził właściwie 
postępowania dowodowego, nie wyjaśnił wszystkich okoliczności istotnych dla roz-
strzygnięcia, w tym nie skorzystał z dowodu w postaci tłumaczenia dokonanego przez 
innego tłumacza przysięgłego. 

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotych-
czasowe stanowisko w sprawie. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje: 
Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują 
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod 
względem zgodności z prawem. Sądowa kontrola legalności decyzji administracyj-
nych sprawowana jest w granicach sprawy, a rozstrzygając o zasadności skargi, sąd 
nie jest związany jej zarzutami ani wnioskami oraz powołaną podstawą prawną (art. 
134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.2). 

Materialnoprawną podstawę zaskarŜonej decyzji stanowił przepis art. 28 p.a.s.c. 
Zgodnie z treścią tej normy prawnej, w akcie stanu cywilnego nie moŜna dokonywać 
Ŝadnych zmian, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej. MoŜna jedynie sprostować oczywi-
sty błąd pisarski. 

Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, przy wy-
kładni wymienionego przepisu naleŜy przyjąć, Ŝe oczywistość polega na tym, iŜ oko-
liczność popełnienia błędu nie budzi wątpliwości przy porównaniu z innymi doku-
mentami, zwłaszcza z wcześniej sporządzonymi aktami stanu cywilnego, których 
dane są reprodukowane w akcie. Za oczywisty błąd pisarski naleŜy uznać taką niedo-
kładność, która nie znalazłaby się w akcie, gdyby uczestnicy czynności – to znaczy 
osoba zgłaszająca dane i kierownik urzędu stanu cywilnego – wykazali naleŜytą sta-
ranność. W szczególności chodzi tu o przeoczenie, Ŝe coś źle odczytano, pominię- 
to przy pisaniu, wpisano w niewłaściwej rubryce albo przeinaczono części wyrazu  
(tak: uzasadnienie wyroku NSA z 16 grudnia 1987 r., sygn. akt SA/Gd 679/87, ONSA 
1987 Nr 2, poz. 90 oraz wojewódzkich sądów administracyjnych: w Łodzi z 4 paź-
dziernika 2005 r., sygn. II SA/Łd 19/05, w Warszawie z 22 listopada 2005 r., sygn. 
akt IV SA/Wa 1420/05, w Gliwicach z 3 czerwca 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 168/09  

                                                 
2 Dalej cyt.: p.p.s.a. 
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i z 29 września 2006 r., sygn. akt II SA/Gl 551/06 oraz w Kielcach z 29 października 
2008 r., sygn. akt II SA/Ke 517/08). 

Wskazać przy tym naleŜy, iŜ interpretując przepisy rozdziału 4 ustawy regulują-
cego kwestie uniewaŜniania, sprostowania, ustalania treści, odtwarzania i uzupełnia-
nia aktu stanu cywilnego, nie moŜna pomijać normy sformułowanej w art. 4 ustawy, 
w myśl którego akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich 
stwierdzonych, a ich niezgodność z prawdą moŜe być udowodniona jedynie w postę-
powaniu sądowym. Dlatego teŜ, poza sprawami określonymi w art. 28 i art. 36 
p.a.s.c., według których sprostowania (uzupełnienia) mogą być dokonywane w postę-
powaniu administracyjnym, w pozostałych sprawach – stosownie do art. 33 – orzeka 
sąd w postępowaniu nieprocesowym. Sąd powszechny jest więc właściwy, gdy akt 
stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zreda-
gowania (art. 31 p.a.s.c.). 

W akcie stanu cywilnego nr [...] wpisanym na podstawie decyzji Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. nazwisko męŜa brzmi 
„S.”. ZwaŜyć trzeba, iŜ uwidocznione w tymŜe akcie nazwisko zgodne jest z tłuma-
czeniem świadectwa ślubu z języka ukraińskiego, jak równieŜ z przedstawionym  
w postępowaniu administracyjnym dokumentem sporządzonym w dniu [...] września 
1905 r. na okoliczność urodzin F.S. w [...] w dniu [...] września 1905 r. Z prawidłowej 
wersji tłumaczenia tego dokumentu dokonanego w dniu [...] kwietnia 2010 r. wynika, 
Ŝe P.P. zgłosiła w Urzędzie Stanu Cywilnego fakt urodzenia dziecka o imieniu F., 
którego rodzicami byli H.S. i J.S. Przekładu z oryginału aktu urodzenia sporządzo-
nego w języku niemieckim dokonał tłumacz przysięgły, podobnie tłumacz przysięgły 
dokonał przekładu z oryginału aktu małŜeństwa z dnia [...] września 1905 r. 

Co prawda z akt sprawy wynika, Ŝe rozbieŜności w pisowni nazwiska występują 
w dokonanym przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego – I.B. tłumaczeniu 
dokumentu z dnia [...] września 1905 r., jednakŜe rozbieŜność ta, wbrew twierdze-
niom skarŜących, z uwagi na złoŜone przez tłumacza oświadczenie z dnia [...] maja 
2010 r. nie moŜe mieć wpływu na dokonaną przez organy ocenę zebranego w postę-
powaniu administracyjnym materiału dowodowego. Ocena ta jest logiczna i przeko-
nująca. 

Na dokonaną ocenę nie mogą teŜ mieć wpływu przedstawione Kierownikowi 
Urzędu Stanu Cywilnego przez strony przy piśmie z dnia [...] maja 2010 r. kserokopie 
dokumentów potwierdzających rejestrację urodzeń, małŜeństw i zgonów, które nastą-
piły juŜ po zawarciu przez F.S. małŜeństwa, w tym kserokopie: 

1) odpisu skróconego aktu urodzenia córki F. – Z.S., 
2) odpisu skróconego aktu urodzenia syna F. – P.S. nr [...] wraz ze wzmianką  

o sprostowaniu błędnie wpisanego nazwiska, 
3) odpisu skróconego aktu małŜeństwa córki F. – Z.S., 
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4) odpisu skróconego aktu małŜeństwa syna F. – J.S., 
5) odpisu skróconego aktu zgonu syna F. – J.S., 
6) odpisu skróconego aktu zgonu córki F. – T.K., 
7) odpisu skróconego aktu zgonu F.S., 
8) odpisu skróconego aktu zgonu P.S. 
Oczywistość błędu pisarskiego nie moŜe być uznana w sytuacji, gdy w akcie 

stanu cywilnego – akcie małŜeństwa nr [...] oraz w dokumencie, który stanowił pod-
stawę jego sporządzenia, tj. w świadectwie ślubu sporządzonym w urzędzie parafial-
nym, jak i w dokumencie sporządzonym w urzędzie stanu cywilnego na okoliczność 
urodzenia F.S. brzmienie nazwiska jest identyczne, zaś w przedstawionych przez 
strony dokumentach potwierdzających rejestrację urodzeń, małŜeństw i zgonów, które 
nastąpiły po zawarciu przez F.S. małŜeństwa, brzmienie uwidocznionego w nich na-
zwiska jest odmienne. 

Wskazać trzeba, iŜ wśród dokumentów złoŜonych przez skarŜących do akt ad- 
ministracyjnych jest takŜe świadectwo nauki religii, w którym zapisano nazwisko  
w jeszcze innej formie „M.S.”. Do akt sądowych skarŜący przedłoŜyli przekłady aktu 
urodzenia F., dokonane przez tłumaczy języka niemieckiego, którzy brzmienie nazwi-
ska odczytali jako „S.”. 

PowyŜsze odmienności zapisu nazwiska ojca skarŜących potwierdzają wyŜej opi-
sany wniosek, Ŝe w rozpoznawanej sprawie przy sporządzaniu aktu małŜeństwa nie 
nastąpił oczywisty błąd pisarski. 

Przepis art. 4 p.a.s.c. zawiera normę, w myśl której akty stanu cywilnego stano-
wią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych: ich niezgodność z prawdą moŜe 
być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Akt stanu cywilnego – sporzą-
dzony (zapisany) w księgach stanu cywilnego, objęty jest zasadą trwałości aktu stanu 
cywilnego, a przepisy ustawy [Prawo] o aktach stanu cywilnego przewidują ściśle 
określone wyjątki, w których dopuszczalna jest moŜliwość dokonywania zmian w ak-
tach stanu cywilnego. 

W piśmiennictwie prawniczym wskazuje się (por. A. Czajkowska, E. Pachniew-
ska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów  
i pism, wyd. III, Warszawa 2005, s. 55 n.), iŜ wyjątkowe przypadki, w których mo-
Ŝliwe jest dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego (poza stwierdzeniem ich 
uniewaŜnienia), regulują przepisy: 

– art. 18 ust. 2 – dopuszczający skreślenie w akcie danych, które nie mogą być 
zamieszczone w akcie, 

– art. 28 – dopuszczający moŜliwość sprostowania oczywistego błędu pisarskiego 
w akcie stanu cywilnego, 

– art. 31 – dopuszczający sprostowanie aktu w razie błędnego lub niewłaściwego 
zredagowania jego treści, 
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– art. 36 – dotyczący uzupełnienia aktu niezawierającego wszystkich danych, 
które powinny być w nim zamieszczone, tymi danymi. 

Zarazem przepis art. 33 p.a.s.c. stanowi, iŜ w sprawach określonych w art. 30-32 
orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, pro-
kuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Do wyłącznej zatem drogi postępo-
wania przed sądem powszechnym naleŜą sprawy, których przedmiotem jest: 

1) uniewaŜnienie aktu stanu cywilnego, jeŜeli: 
a) stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą, 
b) uchybienia powstałe przy sporządzaniu aktu zmniejszają jego moc dowodową 

(art. 30);  
2) sprostowanie aktu stanu cywilnego w razie błędnego lub niewłaściwego jego 

zredagowania (art. 31);  
3) ustalenie treści aktu stanu cywilnego, jeŜeli: 
a) akt uniewaŜniony ma być zastąpiony nowym aktem, 
b) akt urodzenia i akt małŜeństwa nie został sporządzony i nie moŜna go sporzą-

dzić w trybie przewidzianym przepisami ustawy. 
Tak zatem za trafne naleŜy uznać stanowisko organu I i II instancji, iŜ w rozpo-

znawanym przypadku sprostowanie treści aktu małŜeństwa rodziców skarŜących, 
moŜe nastąpić tylko w postępowaniu przed sądem powszechnym. 

ZwaŜyć bowiem trzeba, Ŝe dostosowanie treści aktu stanu cywilnego stwierdzają-
cego zdarzenie niezgodne z prawdą do stanu rzeczywistego, moŜe nastąpić jedynie  
w postępowaniu sądowym. Nie moŜe ono nastąpić w postępowaniu administracyjnym 
lub teŜ sądowoadministracyjnym (K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cy-
wilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 1991, s. 47-48; 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lipca 2001 r., sygn. akt V SA 493/01). 

Z tych wszystkich względów uznając, Ŝe w nazwisku F.S. uwidocznionym w ak-
cie małŜeństwa nr [...] nie występuje oczywisty błąd pisarski, podlegający sprostowa-
niu w trybie art. 28 ustawy, stwierdzić naleŜy, iŜ organy zasadnie odmówiły dokona-
nia wnioskowanego sprostowania. PoniewaŜ zarzuty skargi okazały się niezasadne, 
zaś brak jest w sprawie okoliczności, które naleŜałoby wziąć pod uwagę z urzędu, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę z powołaniem się na przepis art. 151 
p.p.s.a. 

 
Słowa kluczowe: sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w akcie stanu cywilnego. 
 
Powołane przepisy 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 138 § 1;  
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2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 4, art. 18 ust. 2, art. 28, 
art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 36; 

3. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1 i § 2; 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 134, art. 151. 

 
 
 
 
 
 

INTERES PRAWNY W UZYSKANIU  
ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO 

Wyrok WSA w Gliwicach z 4 listopada 2010 r., 
II SA/Gl 644/10 

 
Tezy 

1. Wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego, ma 
polegać na wskazaniu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego 
kreują ten interes prawny, a nie na wskazaniu przepisu, z którego wprost wynikałby 
obowiązek przedłoŜenia aktu stanu cywilnego. Jakkolwiek interes ten ma charakter 
materialnoprawny, to moŜe on urzeczywistniać się poprzez zastosowanie norm mają-
cych głównie charakter procesowy.  

2. Interes prawny posiada podmiot, który wnioskowany odpis aktu stanu cywil-
nego chce dołączyć jako dowód wynikających z niego zdarzeń do wniosku urucha-
miającego postępowanie w innej sprawie, w tym w sprawie cywilnej. Dotyczy to tak-
Ŝe sytuacji, gdy dołączenie takiego odpisu do przedmiotowego wniosku nie jest pra-
wem nakazane jako wymóg formalny takiego wniosku. Zarówno w interesie wniosko-
dawcy, jak i w interesie ogólnie pojętym leŜy bowiem, aby wniosek mógł być szybko 
rozpoznany przez wydanie merytorycznego orzeczenia. 

3. Uprawnienie do Ŝądania przez wierzyciela spadkodawcy odpisu aktu urodzenia 
ustawowego spadkobiercy nie moŜe być uzaleŜnione od wcześniejszego wykazania, 
Ŝe spadkobierca ten nie odrzucił spadku. Natomiast konieczną przesłanką wykazania 
interesu prawnego i uwzględnienia wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia spadko-
biercy jest wykazanie przez wierzyciela istnienia wierzytelności po stronie spadko-
dawcy. 
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Sentencja 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym:  
Przewodniczący: sędzia WSA Iwona Bogucka (sprawozdawca) 
Sędziowie: sędzia WSA Włodzimierz Kubik, sędzia WSA Rafał Wolnik 
Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Trzuskowska 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2010 r. ze skargi „A” w B. na decy-

zję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wydania odpisu aktu urodzenia: 
1. uchyla zaskarŜoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w S. z dnia [...] r., nr [...],  
2. orzeka, Ŝe zaskarŜona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomoc-

nienia się niniejszego wyroku,  
3. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarŜącego „A” [...] złotych tytułem 

zwrotu kosztów postępowania sądowego. 
 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia [...] r. „A” w B. zwrócił się do Kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w S. o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia J.G., urodzonej w dniu 
[...] r., będącej spadkobiercą K.G. Uzasadniając wniosek „A” wskazał, Ŝe był wierzy-
cielem (z tytułu zawarcia umowy kredytowej) zmarłej K.G. Fakt ten wykazano za 
pomocą dołączonego do wniosku odpisu umowy kredytowej z dnia [...] r. Windykacja 
naleŜności wynikająca z tej umowy została zawieszona z powodu zgonu dłuŜniczki. 
„A” wskazał, Ŝe ma interes prawny w ustaleniu następców prawnych swojej dłuŜ-
niczki, gdyŜ art. 1025 Kodeksu cywilnego3 przyznaje wierzycielowi uprawnienie do 
złoŜenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po dłuŜniku. Z treści art. 6 k.c. i art. 
232 Kodeksu postępowania cywilnego4 wynika zaś, Ŝe cięŜar udowodnienia zgonu 
dłuŜnika oraz pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą i spadkobiercą jako podstawy 
do stwierdzenia nabycia spadku po dłuŜniku spoczywa na wnioskodawcy. Wniosko-
dawca powołał się na przepis art. 83 p.a.s.c., zgodnie z treścią którego odpisy aktów 
stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach 
lub o ich braku, mogą być równieŜ wydane na wniosek innych osób, niŜ wymienione 
w ust. 1 tego przepisu, jeŜeli wykaŜą one w tym interes prawny. PoniewaŜ – jak 
wskazano – wnioskodawca ma interes prawny w uzyskaniu informacji pozwalających 
ustalić krąg następców prawnych zmarłego dłuŜnika, a odpis aktu stanu cywilnego 
stanowi urzędowy dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, a więc dotyczy równieŜ 
wykazania węzła pokrewieństwa, z którym prawo spadkowe wiąŜe przejście praw  
i obowiązków spadkodawcy, czyli równieŜ długów spadkowych. Skoro „A”, jako 

                                                 
3 Dalej cyt.: k.c. 
4 Dalej cyt.: k.p.c. 
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wierzyciel zmarłej, jest uprawniony w celu dochodzenia swoich praw, do złoŜenia 
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po dłuŜniku, a to zgodnie z art. 1025 k.c., to 
tym samym przysługuje mu interes prawny w rozumieniu art. 83 ust. 2 p.a.s.c. do 
Ŝądania odpisu aktu zgonu dłuŜnika oraz aktu urodzenia jego następców prawnych. 
Dla potwierdzenia swojego stanowiska „A” powołał się na treść wyroku WSA  
w Krakowie z 14 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Kr 945/07. 

Pismem z dnia [...] r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w S. wezwał wniosko-
dawcę do uzupełnienia złoŜonego wniosku, poprzez wykazanie interesu prawnego. 
Organ wskazał przy tym, Ŝe powołane we wniosku „A” przepisy dotyczą dziedzicze-
nia ustawowego i nie sposób dostrzec w nich podstawy do Ŝądania wydania odpisów 
aktów stanu cywilnego. Jeśli natomiast taki odpis miałby stanowić dowód w postę-
powaniu sądowym, to wnioskodawca powinien przedstawić uwierzytelnioną kseroko-
pię wezwania sądu w tym zakresie. 

W odpowiedzi z dnia [...] r. „A” w B. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowi-
sko, powołując się na wskazane wcześniej przepisy. 

Decyzją z dnia [...] r., nr [...] Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w S. odmówił 
„A” w B. wydania odpisu skróconego aktu urodzenia nr [...] dotyczącego P.J.F.G.(G.) 
„z powodu braku przesłanek potwierdzających zgodnie z art. 83 [ustawy –] Prawo  
o aktach stanu cywilnego uprawnienia do odbioru dokumentu”. Jako podstawę decyzji 
wskazał art. 7 ust. 4 i art. 83 p.a.s.c. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego5. W uzasadnieniu powołując się na treść art. 83 ustawy oraz na zasadę ogra-
niczonej jawności formalnej ksiąg i aktów stanu cywilnego, mającej na celu ochronę 
praw osób, których akta dotyczą, ich zstępnych i wstępnych, stwierdził, Ŝe „A” nie 
wykazał interesu prawnego w rozumieniu przywołanego art. 83 ust. 2 p.a.s.c. do 
Ŝądania skróconego odpisu aktu urodzenia córki zmarłej dłuŜniczki. Z powołanych 
przez „A” przepisów k.c. i k.p.c. nie wynika obowiązek przedłoŜenia Ŝądanego skró-
conego odpisu aktu urodzenia. Wnioskując o stwierdzenie nabycia spadku po dłuŜ-
niczce, wnioskodawca jest zobowiązany przedłoŜyć jedynie jej akt zgonu dla wyka-
zania faktu jej śmierci i właściwości sądu rozstrzygającego. Pozostałe dokumenty 
mogą być zaś składane po załoŜeniu sprawy. O ich wydanie moŜe się teŜ zwrócić  
sąd (art. 250 § 1 i art. 785 k.p.c.). W tym stanie faktycznym i prawnym do wydania 
przedmiotowego odpisu aktu urodzenia doszłoby zdaniem organu I instancji z naru-
szeniem treści art. 6 i art. 7 k.p.a. 

W odwołaniu od tej decyzji „A” w B. wniósł o jej uchylenie, jako wydanej z ra-
Ŝącym naruszeniem art. 83 ust. 2 p.a.s.c. przez jego błędną wykładnię i przyjęcie, Ŝe 
„A” nie wykazał interesu prawnego w wydaniu mu odpisu skróconego aktu urodzenia 
zstępnego dłuŜnika. W uzasadnieniu odwołania dla wykazania tego interesu powołał 

                                                 
5 Dalej cyt.: k.p.a. 
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się na treść art. 1025 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 4 p.a.s.c., podkreślając, Ŝe tego 
rodzaju dokument stanowi dowód istnienia więzi prawnej, łączącej dłuŜniczkę z oso-
bami będącymi jej spadkobiercami. Dla wykazania węzła pokrewieństwa, z którym 
art. 931 § 1 k.c. łączy następstwo prawne – dziedziczenie ustawowe, „A” powinien 
przedłoŜyć akt urodzenia spadkobiercy. Dla realizacji swojej wierzytelności musi 
bowiem wykazać następstwo prawne po dłuŜniku. Przesądza to o jego interesie praw-
nym w Ŝądaniu wydania mu odpisu aktu urodzenia córki dłuŜniczki w sytuacji, gdy 
organ I instancji nie kwestionował istnienia wierzytelności wnioskodawcy. 

Po rozpatrzeniu odwołania, Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] r., nr [...] utrzymał 
w mocy orzeczenie organu I instancji, z powołaniem się na treść art. 138 § 1 pkt 1 
k.p.a. oraz art. 7 ust. 4 i art. 83 ust. 2 p.a.s.c. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia 
stwierdził, Ŝe z treści powołanych w odwołaniu przepisów prawa, nie wynika po stro-
nie wnioskodawcy obowiązek złoŜenia Ŝądanego odpisu aktu urodzenia. Zgodnie  
z art. 670 k.p.c. sąd bada bowiem z urzędu, kto jest spadkobiercą. „A” – mimo ciąŜą-
cego na nim zgodnie z art. 6 k.c. obowiązku udowodnienia faktu, z którego wywodzi 
skutki prawne – nie wskazał zobowiązania będącego podstawą jego roszczenia wobec 
spadkobierców K.G. (G.) i nie przedstawił Ŝadnych dokumentów, Ŝe roszczenie to jest 
wymagalne. Nie udowodnił teŜ, Ŝe J.G. nie odrzuciła spadku. Dopiero po przedsta-
wieniu takich dowodów moŜna by mówić zdaniem Wojewody o istnieniu po stronie 
„A” interesu prawnego umoŜliwiaj ącego otrzymanie odpisu aktu urodzenia. 

W skardze do sądu administracyjnego na powyŜszą decyzję Wojewody [...] „A” 
w B. wniósł o uchylenie decyzji organów obu instancji oraz o zasądzenie kosztów 
postępowania. Zarzucił, Ŝe decyzje te zostały wydane z raŜącym naruszeniem przepi-
sów Prawa o aktach stanu cywilnego, w tym w szczególności art. 83 ust. 2 p.a.s.c.  
W uzasadnieniu skargi powtórzył w ogólnym zakresie argumenty przedstawione we 
wcześniejszych pismach procesowych. Podkreślił, Ŝe organ I instancji nie kwestiono-
wał wierzytelności „A” w stosunku do K.G., która zgodnie z § 1 umowy kredytowej 
stała się w całości wymagalna z dniem [...] r. 

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie, podtrzymując 
stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarŜonej decyzji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje: 
W ocenie Sądu decyzje organów obu instancji nie mogą się ostać, albowiem zo-

stały wydane bez dostatecznego wyjaśnienia i rozwaŜenia istotnych dla sprawy oko-
liczności, których ustalenie było niezbędne dla jej rozstrzygnięcia. Tego rodzaju 
uchybienie procesowe mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 
145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. Wobec niedostatecznego wyjaśnienia sprawy, nie moŜna 
odeprzeć teŜ skutecznie zarzutu wydania tych decyzji z naruszeniem prawa material-
nego, mającym wpływ na wynik sprawy – art. 83 ust. 2 p.a.s.c., tj. w warunkach,  
o jakich mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. 
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Istotą sporu poddanego kontroli Sądu jest odpowiedź na pytanie, czy skarŜący 
wykazał w uzyskaniu przedmiotowego odpisu aktu stanu cywilnego interes prawny  
w rozumieniu art. 83 ust. 2 p.a.s.c. UŜyte w przywołanym przepisie sformułowanie: 
„interes prawny”, odnosi się do związku między sferą indywidualnych praw i obo-
wiązków określonego podmiotu a sprawą, w której moŜe nastąpić konkretyzacja tych 
praw i obowiązków. Jego podstawą mogą być wszystkie normy, istniejące w obowią-
zującym stanie prawnym, na podstawie których moŜna wywieść obowiązek uzyskania 
informacji znajdujących się w aktach stanu cywilnego. Podkreślenia wymaga, Ŝe 
konkretyzacja ta nie musi [nastąpić] wyłącznie w postępowaniu administracyjnym, 
ale równieŜ w innych postępowaniach, w tym w postępowaniu cywilnym, co ma miej-
sce w niniejszej sprawie. Trafne jest w tym względzie stanowisko wyraŜone przez 
WSA w Krakowie w powoływanym przez skarŜącą wyroku z 14 stycznia 2008 r. 
(sygn. akt II SA/Kr 945/07, LEX nr 465054), w którym Sąd wskazał, Ŝe wykazanie 
interesu prawnego w uzyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego ma polegać na wskaza-
niu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego kreują ten interes 
prawny, a nie na wskazaniu przepisu, z którego wprost wynikałby obowiązek przed-
łoŜenia aktu stanu cywilnego. Nadto naleŜy stwierdzić, Ŝe jakkolwiek interes ten ma 
charakter materialnoprawny, to moŜe on urzeczywistniać się poprzez zastosowanie 
norm mających głównie charakter procesowy. Przez normy prawa materialnego na-
leŜy bowiem rozumieć normy zawarte w przepisach prawa powszechnie obowiązują-
cego, które określają treść praw i obowiązków tych podmiotów, do których w ramach 
danego stosunku prawnego przepisy te mogą mieć zastosowanie. 

Przy tak pojmowanym interesie prawnym, będzie go posiadał, zdaniem Sądu, 
równieŜ podmiot, który wnioskowany odpis aktu stanu cywilnego chce dołączyć, jako 
dowód wynikających z niego zdarzeń, do wniosku uruchamiającego postępowanie  
w innej sprawie, w tym w sprawie cywilnej. Dotyczy to takŜe sytuacji, gdy dołączenie 
takiego odpisu do przedmiotowego wniosku nie jest prawem nakazane, jako wymóg 
formalny takiego wniosku. Zarówno w interesie wnioskodawcy, jak i w interesie 
ogólnie pojętym leŜy bowiem, aby wniosek mógł być szybko rozpoznany przez wy-
danie merytorycznego orzeczenia. Tak będzie wówczas, gdy dołączono do niego nie-
zbędne dowody, w tym dokumenty warunkujące rozpoznanie sprawy, jeŜeli ich uzy-
skanie przez wnioskodawcę jest moŜliwe jeszcze przed złoŜeniem wniosku w postę-
powaniu zasadniczym. Istnienia interesu prawnego nie niweczy zatem fakt, Ŝe w za-
sadniczym postępowaniu sąd, czy teŜ organ orzekający, moŜe uzyskać przedmiotowy 
dokument (dowód) we własnym zakresie (zobacz w tym względzie wyrok WSA  
w Krakowie z 19 września 2007 r., sygn. akt III SA/Kr 45/07, LEX nr 372789). 

Przenosząc te ogólne uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy, naleŜy stwierdzić, Ŝe 
skoro wierzyciel spadkodawcy moŜe złoŜyć zgodnie z treścią art. 1025 § 1 k.c. wnio-
sek o stwierdzenie nabycia spadku, a podstawą tego stwierdzenia w przypadku dzie-
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dziczenia ustawowego jest wykazanie m.in. stopnia pokrewieństwa (w zw. z art. od 
931 do 934 k.c.), to ma on zdaniem Sądu interes prawny, w rozumieniu art. 83 ust. 2 
p.a.s.c., w Ŝądaniu wydania mu odpisu aktu urodzenia córki dłuŜniczki. Odpis ten 
będzie bowiem stanowił dowód stopnia pokrewieństwa, na podstawie którego moŜe 
dojść do stwierdzenia nabycia spadku, a w konsekwencji do wykazania przejścia 
zobowiązań zmarłej dłuŜniczki na rzecz jej spadkobierców (w zw. z art. 922 k.c.). 
Wskazanie takiego dowodu obciąŜa zaś zgodnie z art. 232 k.p.c. w pierwszej kolejno-
ści stronę (wnioskodawcę). Nie podwaŜa tego stwierdzenia, zdaniem Sądu, treść art. 
670 k.p.c., zgodnie z którym sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W dal-
szej kolejności stwierdzenie nabycia spadku umoŜliwi wierzycielowi egzekucję jego 
wierzytelności od następców prawnych zmarłego dłuŜnika. Wbrew stanowisku Wo-
jewody, uprawnienie do Ŝądania odpisu aktu urodzenia ustawowego spadkobiercy nie 
moŜe być uzaleŜnione od wcześniejszego wykazania, Ŝe spadkobierca ten nie odrzucił 
spadku. Wymóg taki nie wynika, zdaniem Sądu, z Ŝadnego przepisu prawa, pomijając 
juŜ okoliczność, Ŝe jego spełnienie przez wierzyciela byłoby najczęściej niemoŜliwe. 
Ostatecznie ustalenia, czy doszło do odrzucenia spadku, dokona Sąd w postępowaniu 
o stwierdzenie nabycia spadku, po wcześniejszym ustaleniu, m.in. opierając się na 
odpisach aktów stanu cywilnego, kto jest spadkobiercą. 

NaleŜy zwrócić przy tym uwagę na niekonsekwencję organów orzekających, 
które nie kwestionowały uprawnienia skarŜącego „A” do uzyskania odpisu aktu zgonu 
dłuŜniczki K.G., chociaŜ obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku dołączenia 
równieŜ takiego aktu do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. 

Zgodzić się natomiast trzeba ze stanowiskiem Wojewody [...], Ŝe konieczną prze-
słanką wykazania interesu prawnego i uwzględnienia wniosku skarŜącego „A” o wy-
danie odpisu aktu urodzenia J.G., jest wykazanie istnienia wierzytelności w stosunku 
do jej matki K.G., i która to okoliczność, równieŜ zdaniem Sądu, nie została dotych-
czas w dostateczny sposób wykazana. W tym przedmiocie nie jest zdaniem Sądu wy-
starczające powołanie się jedynie na treść umowy kredytowej z […] r. bez wykazania, 
Ŝe wierzytelność z tej umowy w dalszym ciągu istnieje w całości lub w części  
(w ogóle takie stwierdzenie skarŜącego „A” nie zostało wprost złoŜone). Rację ma 
jednak skarŜący „A”, Ŝe istnienie wierzytelności nie było przez organ I instancji kwe-
stionowane. JeŜeli zatem wątpliwości w tym względzie miał organ odwoławczy, to 
zgodnie z treścią art. 77 § 1 k.p.a. powinien dopuścić na tę okoliczność stosowne 
dowody. W szczególności przy uwzględnieniu treści art. 7, art. 8 i art. 9 k.p.a. powi-
nien o brakach w tym przedmiocie poinformować wnioskodawcę, wzywając go do 
przedstawienia stosownych dowodów z pouczeniem o konsekwencjach niewywiąza-
nia się z tego obowiązku. Skoro tego nie uczynił, to z naruszeniem tych przepisów nie 
wyjaśnił sprawy naleŜycie do końcowego jej rozstrzygnięcia. Naruszenie to usuną 
organy przy ponownym rozpoznaniu sprawy. 
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Z powyŜszych względów decyzje organów obu instancji podlegały uchyleniu na 
podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. 

Sąd nie orzekł w przedmiocie wykonalności zaskarŜonej decyzji, stojąc na stano-
wisku, Ŝe z uwagi na jej treść nie nadaje się ona do wykonania w rozumieniu art. 152 
p.p.s.a. 

O kosztach postępowania sądowego orzeczono stosownie do jego wyniku na pod-
stawie art. 200, art. 205 § 1, art. 209 i art. 211 p.p.s.a. 

 
Słowa kluczowe: interes prawny, odpis aktu stanu cywilnego, zasada ograniczonej 

jawności formalnej ksiąg i aktów stanu cywilnego. 
 

Powołane przepisy 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, 
art. 77 § 1, art. 104, art. 138 § 1 pkt 1;  

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93  
ze zm.) – art. 6; art. 931 § 1; art. 1025; 

3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
Nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 232; art. 250 § 1; art. 670; art. 785; 

4. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 4, art. 7 ust. 4, art. 83  
ust. 1 i 2; 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, c; 
art. 152; art. 200; art. 205 § 1, art. 209; art. 211. 
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TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO ODPISU  
AKTU STANU CYWILNEGO. 

LEGALIZACJA ZAGRANICZNEGO  
ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO 

Wyrok WSA w Opolu z 18 listopada 2010 r.,  
II SA/Op 362/10 

 
Tezy 

1. Wymóg z art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczący jednoczesnej 
obecności nupturientów przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, duchownym 
albo konsulem lub osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji konsula, dotyczy wy-
łącznie zawarcia małŜeństwa. Przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c. dotyczy z kolei wpisania 
zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego, co nie jest jednoznaczne z za-
warciem małŜeństwa. Przepis ten przy składaniu wniosku nie zawiera wymogu jedno-
czesnej obecności wszystkich osób wymienionych w akcie małŜeństwa, ale jedynie 
jednej z nich, będącej wnioskodawcą.  

2. W świetle art. 3 Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych doku-
mentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. 2005,  
Nr 112, poz. 938), wymóg poświadczenia klauzulą apostille dotyczy dokumentów 
urzędowych, co do których prawo krajowe wymaga legalizacji. Z uregulowania za-
wartego w art. 1138 k.p.c. wynika zrównanie zagranicznych dokumentów urzędowych 
z polskimi dokumentami urzędowymi. Obowiązek legalizacji, czyli wymóg uwierzy-
telnienia dokumentu zagranicznego przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne 
lub urząd konsularny, dotyczy tylko dokumentów wyraźnie wskazanych w analizowa-
nym przepisie i obejmuje wyłącznie zagraniczne dokumenty urzędowe, dotyczące 
przeniesienia własności nieruchomości połoŜonej w Polsce oraz te, które wywołują 
wątpliwości co do ich autentyczności. 

 
Sentencja 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym:  
Przewodniczący: sędzia WSA GraŜyna JeŜewska 
Sędziowie: sędzia WSA ElŜbieta Kmiecik, sędzia WSA ElŜbieta Naumowicz 

(sprawozdawca) 
Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Szyndrowska  
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r. sprawy 

ze skargi A.Ł. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie 
wpisania aktu małŜeństwa do księgi małŜeństw oddala skargę. 
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Uzasadnienie 

W dniu 24 lutego 2010 r. G.K. wniosła do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Opolu o umiejscowienie aktu małŜeństwa, zawartego przez nią z A.Ł. za granicą,  
w dniu 19 lutego 2005 r. w A., w stanie Australii Południowej. PrzedłoŜyła akt ślubu, 
z tłumaczeniem na język polski, sporządzony przez Urzędnika Rejestracji Narodzin, 
Zgonów i Związków MałŜeńskich, zawierający równieŜ poświadczenie zgodności do-
kumentu z treścią wpisu do Rejestru znajdującego się w posiadaniu Urzędu Stanu Au-
stralii Południowej. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu, po zawiadomieniu A.Ł. pismem  
z 26 lutego 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia [...], 
nr [...], opartą o przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c., orzekł o wpisaniu do księgi małŜeństw 
roku 2010 Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu powyŜszego aktu małŜeństwa. Stwier-
dził, Ŝe podstawę dokonania wpisu stanowi akt małŜeństwa, sporządzony w języku 
angielskim oraz jego urzędowy przekład na język polski. W uzasadnieniu przytoczył, 
powołany jako podstawa prawna wydanej decyzji, przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c. poda-
jąc, Ŝe akt stanu cywilnego sporządzony za granicą, moŜe być wpisany do polskich 
ksiąg na wniosek osoby zainteresowanej, jaką jest osoba, której akt dotyczy, oraz oso-
by, którym art. 83 ust. 1 p.a.s.c. przyznaje prawo do uzyskania odpisów z ksiąg stanu 
cywilnego, a takŜe osoby, które wykaŜą, Ŝe mają interes prawny w dokonaniu trans-
krypcji aktu zagranicznego. Dalej wskazał, Ŝe ze względu na istotę transkrypcji nie 
ma przeszkód prawnych do jej dokonania na wniosek tylko jednego z małŜonków, 
przy czym do polskich ksiąg stanu cywilnego moŜna wpisać w drodze transkrypcji 
akty sporządzone za granicą bez względu na datę ich sporządzenia i datę zdarzenia. 
Wyjaśnił teŜ organ, Ŝe stosownie do art. 13 p.a.s.c., transkrypcja wymaga decyzji kie-
rownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy. Końcowo stwierdził, Ŝe wnioskodawcą jest osoba spełniająca wszyst-
kie wyŜej wymienione wymogi. 

PowyŜszą decyzję zakwestionował A.Ł., który w odwołaniu wniesionym do Wo-
jewody Opolskiego, domagał się jej uchylenia, podając, Ŝe nie wyraŜa zgody na wpi-
sanie G.K. jako jego Ŝony. Wyjaśnił, Ŝe związek małŜeński został zawarty w dniu  
19 lutego 2005 r. pod naciskiem siostry G.K., która stwierdziła, Ŝe powinien on zostać 
zawarty dla ułatwienia przyjazdu i pobytu, otrzymania wiz, a w perspektywie równieŜ 
obywatelstwa, oraz zapewniła, Ŝe nie wywołuje on skutków na terenie Polski. Zarzu-
cił, Ŝe po powrocie do kraju uzyskał informację od pracownika USC w Opolu, Ŝe 
warunkiem wpisania aktu małŜeństwa jest pisemna zgoda obu stron. Podniósł rów-
nieŜ, Ŝe związek rozpadł się, a G.K. wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania i zo-
stała z niego wymeldowana, w związku z czym wprowadziła organ w błąd, poprzez 
podanie we wniosku nieprawdziwego adresu zamieszkania. Dodał, Ŝe G.K. podstęp-
nie wykradła dokument małŜeństwa. 
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W wyniku rozpatrzenia odwołania Wojewoda Opolski decyzją z dnia [...], nr [...], 
utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu przedstawił dotychcza-
sowy przebieg postępowania, dodatkowo podając, Ŝe we wniosku G.K. wskazała 
ostatnie miejsce zameldowania w O., [...] oraz adres do korespondencji w O., ul. [...]. 
W rozwaŜaniach organ stwierdził, Ŝe dołączony do wniosku odpis aktu małŜeństwa 
sporządzonego w A. dokumentuje zapis z zakresu rejestru małŜeństwa, dokonany 
przez upowaŜniony przez prawo danego państwa organ i ma w kraju jego wystawienia 
moc dokumentu urzędowego, stąd mógł na podstawie art. 73 ust. 1 p.a.s.c. zostać 
wpisany do polskiej księgi stanu cywilnego tym bardziej, Ŝe nie budził Ŝadnej wąt-
pliwości co do swej autentyczności. Wojewoda teŜ stwierdził, Ŝe organ I instancji był 
właściwy miejscowo do dokonania transkrypcji, gdyŜ zgodnie z art. 13 p.a.s.c., wpi-
sanie treści aktu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy, natomiast na zasadzie art. 15 p.a.s.c. do dokonania tych czynności na 
Ŝądanie osób, które nie mają w kraju miejsca zamieszkania, właściwy jest urząd 
ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Według organu odwoławczego, wpi-
sanie we wniosku adresu ostatniego miejsca zameldowania wnioskodawczyni w Pols-
ce, powoduje bezpodstawność podniesionego w odwołaniu zarzutu „oszukania” orga-
nu I instancji przez G.K. Dalej Wojewoda wyjaśnił, Ŝe sporządzenie w ramach trans-
krypcji polskiego aktu stanu cywilnego statuuje jedynie dowód złoŜenia za granicą 
przez wymienione w nim osoby oświadczeń o wstąpieniu w związek małŜeński w for-
mie przewidzianej przez prawo państwa, z którego dokument pochodzi, skutkującego 
zgodnie z tymŜe prawem zawarciem małŜeństwa. Wobec tego, z materialnoprawnego 
punktu widzenia, transkrypcja nie ma znaczenia dla oceny waŜności zawartego mał-
Ŝeństwa. Ponadto, powołując się na uchwałę Sądu NajwyŜszego z 20 września 1964 r., 
wskazał, Ŝe postępowanie wszczęte wniesieniem odwołania od decyzji po sporządze-
niu aktu w trybie art. 73 ust. 1 p.a.s.c., nie będzie miało wpływu na akt istniejący  
w polskiej księdze, gdyŜ ma on samodzielny byt i decyzja organu odwoławczego nie 
wpływa na treść lub waŜność aktu. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Opolu A.Ł. domagał się uchylenia decyzji organów obu instancji, zarzu-
cając naruszenie art. 73 p.a.s.c. oraz art. 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego6. 
Wywiódł, Ŝe zarówno w dacie zawierania małŜeństwa, jak i dotychczas, obydwoje  
z G.K. mają obywatelstwo polskie, w związku z czym małŜeństwo winno zostać za-
warte jedynie przed konsulem. Ponadto podniósł, Ŝe do zawarcia małŜeństwa niezbęd-
ne jest wspólne oświadczenie o wstąpieniu w związek małŜeński, a takie oświadcze-
nie nie było składane w obecności kierownika USC w Opolu; skarŜący nie potwier-
dził teŜ tego faktu przy składaniu wniosku o wpisanie aktu małŜeństwa. Ponownie 
zaakcentował fakt zawarcia małŜeństwa na skutek błędu. W odpowiedzi na skargę 

                                                 
6 Dalej cyt.: k.r.o. 
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Wojewoda Opolski wniósł o jej oddalenie, przytaczając w całości wywody przedsta-
wione w uzasadnieniu zaskarŜonej decyzji. 

W piśmie procesowym z 23 września 2010 r. pełnomocnik skarŜącego, przedkła-
dając udzielone mu pełnomocnictwo, poparł i uzupełnił argumentację skargi. Powo-
łując się na interpretację art. 73 ust. 1 p.a.s.c., zawartą w instrukcji stosowanej przez 
Konsulat RP w Sydney, zamieszczoną na stronie internetowej Konsulatu, której wy-
druk dołączył, podniósł, Ŝe wniosek w sprawie umiejscowienia zagranicznego aktu 
ślubu do polskich ksiąg stanu cywilnego wymaga podpisu na wniosku obojga mał-
Ŝonków, a ponadto USC w Opolu winien domagać się od wnioskodawczyni zarówno 
oryginału aktu małŜeństwa potwierdzonego klauzulą apostille, jak i oświadczenia  
o wyborze nazwiska oraz oświadczenia, Ŝe nie uzyskała rozwodu ze skarŜącym. Poza 
tym wywodził, Ŝe odbierając wniosek od G.K., na zasadzie analogii z art. 1 k.r.o., 
Kierownik USC winien domagać się stawiennictwa oraz podpisania wniosku przez 
oboje małŜonków, a niezachowanie tych wymogów powoduje niewaŜność decyzji 
organu I instancji. 

W piśmie procesowym z 14 października 2010 r. Wojewoda Opolski stwierdził, 
Ŝe z art. 73 ust. 1 p.a.s.c. jasno wynika moŜliwość złoŜenia wniosku o wpisanie aktu 
małŜeństwa przez jedną osobę. Ponadto wywiódł, Ŝe do tego przepisu nie moŜna sto-
sować zasady z art. 1 k.r.o., gdyŜ dotyczą one odmiennych procedur i czynności wy-
konywanych przez kierownika USC. Odnośnie do obowiązku zamieszczenia klauzuli 
apostille organ, powołując się na art. 3 Konwencji haskiej, podał, Ŝe australijskie akty 
stanu cywilnego są w polskiej praktyce akceptowane bez wymogu legalizacji. Wyją-
tek stanowi przypadek, gdy przedłoŜony odpis budzi wątpliwości co do swej auten-
tyczności, a taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca. Wojewoda 
zakwestionował równieŜ powoływanie się na instrukcję ze strony internetowej Kon-
sulatu RP w Sydney, podnosząc, Ŝe nie jest ona adekwatna do obowiązujących prze-
pisów i zawiera błędy. Ponadto stwierdził, Ŝe wywody skarŜącego o nieistnieniu 
związku małŜeńskiego są przejawem jego subiektywnej oceny, gdyŜ niezaleŜnie od 
czynności kierownika USC małŜeństwo, którego dotyczył przedłoŜony akt, ma na 
terenie Polski moc obowiązującą. Z kolei próby podwaŜenia decyzji mają na celu 
dowodzenie, Ŝe skarŜący jest stanu wolnego, jednak nie mają one wpływu na waŜność 
zawartego małŜeństwa oraz istniejący w polskiej księdze akt stanu cywilnego, gdyŜ 
ma on samodzielny byt. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje:  
Skargę naleŜało oddalić.  
Na wstępie podkreśli ć trzeba, Ŝe w świetle art. 3 p.p.s.a., sądy administracyjne 

sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone  
w ustawie. Kontrolę tę sprawują stosując jedynie kryterium legalności, a więc zgod-
ności z prawem zaskarŜonych aktów. Zgodnie z przepisem art. 1 § 2 ustawy z dnia  
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25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 
1269 ze zm.), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej 
pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, iŜ w postępowaniu sądowym nie mo-
gą być brane pod uwagę argumenty natury słusznościowej czy celowościowej. Bada-
na jest wyłącznie legalność aktu administracyjnego, czyli prawidłowość zastosowania 
przepisów prawa do zaistniałego stanu faktycznego, trafność ich wykładni oraz pra-
widłowość przyjętej procedury. Jednocześnie, na podstawie art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd 
rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnio-
skami oraz powołaną podstawą prawną. Na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 
uwzględnienie skargi na decyzję administracją następuje w przypadku naruszenia pra-
wa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (lit. a), naruszenia prawa dają-
cego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (lit. b) lub innego 
naruszenia przepisów postępowania, jeŜeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik 
sprawy (lit. c). W razie niestwierdzenia wskazanych uchybień, na mocy art. 151 
p.p.s.a skarga podlega oddaleniu. Przeprowadzona przez Sąd według wskazanych 
wyŜej kryteriów kontrola legalności zaskarŜonej decyzji wykazała, Ŝe nie moŜna jej 
postawić zarzutu naruszenia prawa uzasadniającego jej uchylenie.  

Przedstawiając okoliczności, jakie doprowadziły Sąd do takiego przekonania, 
sprecyzować na wstępie naleŜy przedmiot postępowania, jakim w rozpatrywanej spra-
wie jest wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg 
stanu cywilnego. W takim przedmiocie bowiem został złoŜony wniosek i tego przed-
miotu dotyczą decyzje organów obu instancji, gdyŜ stosownie do art. 2 p.a.s.c., której 
przepisy stanowiły materialnoprawną podstawę działania organów, akt małŜeństwa 
jest aktem stanu cywilnego, obok aktów urodzenia i zgonu. Powołany akt prawny re-
guluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małŜeństw oraz zgonów, a takŜe spra-
wy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób (art. 1), przy 
czym rejestracji dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, 
małŜeństwa oraz zgonu, a takŜe innych wpisów przewidzianych w odrębnych przepi-
sach (art. 2). W orzecznictwie oraz w literaturze przedmiotu (por. postanowienie Sądu 
NajwyŜszego z dnia 8 sierpnia 2003 r., sygn. akt V CK 6/02, opubl. OSNC 2004,  
nr 7-8, poz. 131; P. Wypych, Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, nr 1, s. 189) wska-
zuje się, Ŝe rejestracji podlegają zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie Polski,  
a takŜe określone w art. 74 p.a.s.c. urodzenia i zgony na polskim statku morskim lub 
powietrznym, i rejestracja ta stanowi urzędowe potwierdzenie zaistnienia rejestrowa-
nego zdarzenia stanu cywilnego (art. 1, art. 3, art. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 p.a.s.c.).  
W pewnym zakresie rejestracji podlegają równieŜ zdarzenia, jakie miały miejsce za 
granicą, z tym Ŝe w odniesieniu do tych zdarzeń p.a.s.c. nie przewiduje obowiązku 
rejestracji. RozróŜnia się rejestrację pierwotną i wtórną. Pierwszy rodzaj rejestracji 
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następuje w sytuacjach określonych w art. 70 i art. 72 p.a.s.c., tj. wówczas, gdy 
urodzenie, zawarcie małŜeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą, nie zostały 
zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego oraz – za pośrednictwem 
konsula lub pełnomocnika – w razie istnienia przeszkód do rejestracji urodzenia lub 
zgonu obywatela polskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego (art. 72 
p.a.s.c.). Z kolei rejestracja wtórna opiera się na juŜ sporządzonym za granicą akcie 
stanu cywilnego, stwierdzającym zaistnienie za granicą zdarzenia podlegającego reje-
stracji, i polega na odtworzeniu treści aktu urodzenia, małŜeństwa lub zgonu sporzą-
dzonego za granicą, jeŜeli uzyskanie odpisu aktu zagranicznego jest niemoŜliwe lub 
związane z powaŜnymi trudnościami (art. 35 p.a.s.c.), oraz na wpisaniu (czyli trans-
krypcji) treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (art. 73 p.a.s.c.). 
Ostatnio wskazany przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c., powołany jako podstawa prawna 
decyzji organu I instancji stanowi, Ŝe akt stanu cywilnego sporządzony za granicą 
moŜe być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zaintereso-
wanej lub z urzędu. Uregulowana tym przepisem transkrypcja nie ma zatem charak-
teru rejestracyjnego, a jest jedynie transponowaniem pod względem językowym  
i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język 
urzędowy i w obowiązującej tu formie rejestracji urodzeń, małŜeństw i zgonów. Po-
nadto, na tle przepisu art. 13 p.a.s.c., wedle którego odtworzenia aktu stanu cywil-
nego, wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich 
ksiąg stanu cywilnego lub zarejestrowania w nich urodzenia, zawarcia małŜeństwa 
albo zgonu, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miej-
sca zamieszkania wnioskodawcy, chyba Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej, akcen-
tuje się, Ŝe ustawodawca wyraźnie rozróŜnia transkrypcję, czyli wpisanie treści aktu 
stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego, oraz 
zarejestrowanie w tych księgach określonych zdarzeń, które wystąpiły za granicą, co 
wyłącza traktowanie transkrypcji jako szczególnej formy rejestracji zdarzeń zaistnia-
łych za granicą (por. postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 16 marca 2007 r., sygn. 
akt III CSK 380/06, opubl. LEX nr 457689). 

Koncentrując się na treści przytoczonego wyŜej przepisu art. 73 ust. 1 p.a.s.c.,  
w kontekście dotychczasowych rozwaŜań skonkludować przyjdzie, Ŝe umoŜliwia on 
jedynie wpisanie, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, do polskich ksiąg 
stanu cywilnego aktu małŜeństwa sporządzonego za granicą. Nie jest to jednak czyn-
ność obligatoryjna, o czym przesądza uŜyty przez ustawodawcę zwrot: „moŜe być 
wpisany” i z tego względu – odmienne niŜ chce skarŜący – wpisanie nie decyduje  
o waŜności zagranicznego aktu małŜeństwa ani nie ma wpływu na jego moc dowodo-
wą. Zgodnie bowiem z art. 4 p.a.s.c., akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód 
zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą moŜe być udowodniona 
jedynie w postępowaniu sądowym. Z tego względu zagraniczny akt małŜeństwa po-



Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych 

 

 

139  

 

siada moc dowodową zawarcia małŜeństwa na równi z polskimi dokumentami tego 
typu i stanowi wyłączny dowód tego, Ŝe wymienieni w akcie męŜczyzna i kobieta 
złoŜyli w oznaczonym miejscu i dacie zgodne oświadczenia, Ŝe wstępują w związek 
małŜeński w formie przewidzianej przez prawo państwa, z którego dokument ten 
pochodzi, skutkującego – zgodnie z tym prawem – zawarciem małŜeństwa. Z mate-
rialnego punktu widzenia transkrypcja dokonana w trybie art. 73 ust. 1 p.a.s.c. nie ma 
więc znaczenia dla oceny waŜności zawartego małŜeństwa, jego ewentualnego nieist-
nienia czy uniewaŜnienia. Ta ocena, obejmująca równieŜ ocenę wystąpienia wad 
oświadczenia woli, moŜe nastąpić wyłącznie w postępowaniu prowadzonym przez 
właściwy sąd cywilny. 

Wobec powyŜszego, w postępowaniu administracyjnym wszczętym wnioskiem  
o wpisanie zagranicznego aktu małŜeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego, dzia-
łając na podstawie art. 73 ust. 1 p.a.s.c., rozstrzyga w granicach tego przepisu, a za-
tem moŜe orzec wyłącznie o wpisaniu bądź odmowie wpisania zagranicznego aktu 
stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wobec tego ustala, czy przed-
stawiony dokument ma charakter aktu stanu cywilnego; bada teŜ, czy złoŜony odpis 
aktu stanu cywilnego został sporządzony przez organ powołany w świetle przepisów 
obcego prawa do wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Transkrybowany 
bowiem moŜe być wszak tylko akt stanu cywilnego lub jego odpis, wydany przez 
uprawniony organ państwa obcego, który ma moc dokumentu urzędowego w państwie 
jego wystawienia. Organ bada zatem takŜe, czy autentyczność aktu objętego postę-
powaniem nie budzi Ŝadnych wątpliwości. Dopiero te ustalenia pozwalają na wydanie 
decyzji o wpisaniu albo odmowie wpisania aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego. 
Jak akcentuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, dokonana na mocy takiej 
decyzji transkrypcja polega na wpisaniu aktu podlegającego transkrypcji, czyli na 
przytoczeniu jego treści w języku polskim. Dokonując transkrypcji, organ nie moŜe 
bowiem ingerować w treść aktu zagranicznego i podać innej treści aktu, niŜ treść 
wynikająca wprost z tego dokumentu. Decyzja ta stanowi następnie podstawę do spo-
rządzenia polskiego aktu stanu cywilnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt II OSK 524/08, LEX nr 535831). 

W świetle tego, co powiedziano dotychczas, nie moŜna podzielić argumentów 
skargi zarówno odnośnie do przeszkód w postaci błędu, którym obarczone było 
oświadczenie woli skarŜącego o wstąpieniu w związek małŜeński, jak i odnośnie do 
wymogu obecności obojga małŜonków przy złoŜeniu wniosku o wpisanie zagranicz-
nego aktu małŜeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wymóg taki, wynikający  
z mającego zastosowanie poprzez art. 53 p.a.s.c. przepisu art. 1 § 1-4 k.r.o., a polega-
jący na jednoczesnej obecności nupturientów przed kierownikiem urzędu stanu cy-
wilnego, duchownym albo konsulem lub osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji 
konsula, dotyczy wyłącznie zawarcia małŜeństwa, które wszak juŜ nastąpiło i jest 
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potwierdzone zagranicznym aktem małŜeństwa. Jak wywiedziono wyŜej, przepis art. 
73 ust. 1 p.a.s.c. dotyczy z kolei wpisania tego zagranicznego aktu do polskich ksiąg 
stanu cywilnego, co nie jest jednoznaczne z zawarciem małŜeństwa. Przepis ten przy 
składaniu wniosku nie zawiera wymogu jednoczesnej obecności wszystkich osób 
wymienionych w akcie małŜeństwa, ale jedynie jednej z nich, będącej wnioskodawcą. 

W realiach rozpoznawanej sprawy podzielić trzeba stanowisko, Ŝe składająca 
wniosek G.K. jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 73 ust. 1 p.a.s.c. i wobec 
tego jest uprawniona do samodzielnego złoŜenia wniosku o wpisanie aktu małŜeństwa 
do polskich ksiąg stanu cywilnego. Dołączony do wniosku akt małŜeństwa, doku-
mentujący rejestrację zawartego przez nią małŜeństwa ze skarŜącym, sporządzony 
został przez urzędnika Rejestracji Narodzin, Zgonów i Związków MałŜeńskich w A. 
w Stanie Australii Południowej, czyli upowaŜniony przez prawo organ państwowy,  
i ma w kraju jego wystawienia moc dokumentu urzędowego. 

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku zaopatrzenia przedłoŜonego orga-
nowi I instancji aktu małŜeństwa w klauzulę apostille, w zakresie wymogu umiesz-
czenia jej na dokumencie albo dołączenia naleŜy wskazać, Ŝe od 14 sierpnia 2006 r. 
weszła w Ŝycie Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
urzędowych, sporządzona w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. 2005, Nr 112, poz. 
938). Konwencja ta zastąpiła dotychczas obowiązujący wymóg legalizacji konsularnej 
zagranicznych dokumentów obowiązkiem poświadczenia klauzulą apostille. Zakre-
sem terytorialnym Konwencji objęte są wszystkie państwa będące jej stronami. We-
dług oświadczenia rządowego z 27 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej 
Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, 
sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 939 ze zm.), 
Związek Australijski stał się stroną Konwencji 16 marca 1995 r. Zgodnie z art. 1 
Konwencji, ma ona zastosowanie do dokumentów urzędowych, które zostały sporzą-
dzone na terytorium jednego z państw będących stronami Konwencji i które mają być 
przedłoŜone na terytorium innego z tych państw. Za takie dokumenty dla celów Kon-
wencji uwaŜane są m.in. dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, 
włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub 
urzędnika dokonującego doręczeń (huissier de justice); dokumenty administracyjne; 
akty notarialne z wyłączeniem dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli 
dyplomatycznych lub urzędników konsularnych oraz dokumentów administracyjnych 
dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Na zasadzie 
art. 2 Konwencji kaŜde państwo zwolni z legalizacji powyŜsze dokumenty. Dla celów 
Konwencji legalizacja oznacza jedynie czynność, poprzez którą przedstawiciel dy-
plomatyczny lub urzędnik konsularny państwa, w którym dokument ma być przedło-
Ŝony, poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działała osoba podpisu-
jąca dokument, i, w razie potrzeby, toŜsamość pieczęci lub stempla, którym jest on 
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opatrzony. Z kolei w myśl art. 3 Konwencji jedyną czynnością, która moŜe być wy-
magana w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała 
osoba, która podpisała dokument, oraz, w razie potrzeby, toŜsamości pieczęci lub stem--
pla, którym opatrzony jest dokument, jest dołączenie apostille określonej w art. 4, wy-
danej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. JednakŜe czyn-
ność ta nie moŜe być wymagana, gdy ustawy, inne przepisy prawne lub praktyka 
obowiązująca w państwie, w którym dokument jest przedłoŜony, lub umowa między 
dwoma lub większą liczbą umawiających się państw, zniosły lub uprościły legalizację 
lub zwolniły taki dokument z legalizacji.  

W świetle powyŜszego wymóg poświadczenia klauzulą apostille dotyczy doku-
mentów urzędowych, co do których prawo krajowe wymaga legalizacji. Na gruncie 
prawa polskiego zakres obowiązku legalizacji dokumentów zagranicznych określa 
przepis art. 1138 k.p.c., który stanowi, Ŝe „zagraniczne dokumenty urzędowe mają 
moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Dokument dotyczący 
przeniesienia własności nieruchomości połoŜonej w Rzeczypospolitej Polskiej powi-
nien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 
konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego autentyczności strona zaprzeczy-
ła”. Z uregulowania tego wynika zrównanie zagranicznych dokumentów urzędowych 
z polskimi dokumentami urzędowymi. Obowiązek legalizacji, czyli wymóg uwie-
rzytelnienia dokumentu zagranicznego przez polskie przedstawicielstwo dyploma-
tyczne lub urząd konsularny, dotyczy tylko dokumentów wyraźnie wskazanych  
w analizowanym przepisie i obejmuje wyłącznie zagraniczne dokumenty urzędowe 
dotyczące przeniesienia własności nieruchomości połoŜonej w Polsce oraz te, które 
wywołują wątpliwości co do ich autentyczności. Dodać w tym miejscu ponadto przyj-
dzie, Ŝe w doktrynie przyjmuje się, iŜ dokumentem urzędowym jest dokument spo-
rządzony przez organ państwa obcego w ramach powierzonych mu kompetencji, we 
właściwej formie i jest nim nie tylko oryginał, ale równieŜ jego odpis bądź wyciąg 
uwierzytelniony przez organ, który taki dokument sporządził (por. wyrok Sądu Naj-
wyŜszego z 31 stycznia 2007 r., sygn. akt II CSK 379/06, LEX nr 457825). 

Zgodnie z art. 22 p.a.s.c. kierownik urzędu stanu cywilnego jest obowiązany Ŝą-
dać dowodów potwierdzających prawdziwość danych zgłoszonych do wpisu do ksiąg 
stanu cywilnego, i w razie uznania ich za niewystarczające, przeprowadzić postępo-
wanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego. W rozpoznawanej sprawie nie 
ma natomiast podstaw prawnych do Ŝądania poświadczenia klauzulą apostille przed-
łoŜonego aktu małŜeństwa w sytuacji, gdy dokument ten nie budzi wątpliwości orga-
nów ani Sądu co do jego autentyczności, zwłaszcza Ŝe nie kwestionuje jej równieŜ 
sam skarŜący, a tylko taki zarzut mógłby stanowić podstawę do Ŝądania jego legaliza-
cji poprzez zaopatrzenie w klauzulę apostille. 
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W tych warunkach organ I instancji na podstawie art. 73 ust. 1 p.a.s.c. był zobo-
wiązany do wpisania aktu małŜeństwa do polskiej księgi stanu cywilnego na wniosek 
G.K., jako właściwy miejscowo do dokonania tej czynności z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego w trybie art. 15 ustawy. Nawet gdyby przyjąć, Ŝe w dacie złoŜenia wniosku 
wnioskodawczyni, w związku z wymeldowaniem z miejsca stałego pobytu, nie miała 
miejsca stałego zamieszkania w Polsce, to stosownie do tego przepisu właściwość 
miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustalić naleŜało na podstawie 
ostatniego miejsca jej zamieszkania w kraju, a takim miejscem było O. 

Mając na uwadze powyŜsze okoliczności, jak równieŜ nie znajdując innych uchy-
bień, które w rozumieniu przepisu art. 145 § 1 p.p.s.a. powodowałyby niezgodność  
z prawem zaskarŜonej decyzji, skargę uznać naleŜało za niezasadną, stąd na 
podstawie art. 151 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji. 

 
Słowa kluczowe: transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego, interes prawny 

w transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, legalizacja zagranicznych 
dokumentów urzędowych, klauzula apostille. 
 

Powołane przepisy 
1. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędo-

wych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. 2005, Nr 112, 
poz. 938) – art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, 
poz. 59 ze zm.) – art. 1; art. 2; 

3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 1138; 

4. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 
7 ust. 1; art. 13; art. 15; art. 22; art. 35; art. 53; art. 70; art. 72; art. 73 ust. 1; 
art. 83 ust. 1; 

5. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 2; 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 3; art. 134 § 1; 
art. 145 § 1; art. 151. 



Z  P R A K T Y K I 
 

 
 

Mowa kierownika USC 
podczas uroczystości ślubnej*1 

Dzień dobry Państwu! Spotykamy się w sali zawierania małŜeństw Urzędu Stanu 
Cywilnego w X. Nazywam się X, jestem kierownikiem tego Urzędu. Witam bardzo 
serdecznie panią Y i pana X, witam świadków młodej pary, rodziców oraz wszystkich 
przybyłych gości. 

(Tekst fakultatywny: Powiem Państwu na początku, Ŝe trzeba dziś sporej odwagi, 
aby stanąć przed kierownikiem USC w sprawach ślubu. Tytuły prasowe i znane osoby 
publiczne głoszą dziś hasło: „Dziecko tak, a małŜeństwo – niekoniecznie”. Dlatego 
staję zawsze z szacunkiem wobec kaŜdej pary, która ma odwagę iść na przekór tej 
modzie). 

Szanowni Państwo! Nikomu z nas nie jest łatwo stanąć przed obcą osobą, która 
sprawdza nasz wiek, numer PESEL, imiona rodziców. Osobą, która zadaje nam pyta-
nia, bada przeszkody, tłumaczy znaczenie i doniosłość stałego związku męŜczyzny  
i kobiety, naświetla przepisy z tym związane, wyjaśnia prawa i obowiązki męŜa, Ŝony, 
dzieci. A jeszcze kaŜe dokonać opłaty skarbowej, prosi o zastanowienie się nad wy-
borem nazwiska, Ŝąda własnoręcznego podpisu. Potem wyznacza obligatoryjny, mie-
sięczny czas do namysłu i przygotowania, by w końcu, w ustalonym dniu, sprawdziw-
szy wszystko raz jeszcze, zadać w prywatnej sprawie – publicznie pytanie: Czy ta ko-
bieta/ten męŜczyzna to naprawdę jest właściwa osoba do małŜeństwa? Czy dla niej 
jesteś gotowy zmienić swój stan cywilny? Czy jesteś świadomy prawnych konsek-
wencji umowy, w której za chwilę złoŜy swój podpis aŜ pięć osób? 

Pozwólcie, Ŝe zwrócę się do Was osobno, bo jesteście osobami róŜnej płci, ina-
czej wyraŜacie swoje myśli i uczucia, inaczej się ubieracie, patrzycie na świat. RóŜ-
nica płci jest podstawową przesłanką do zawarcia małŜeństwa w Polsce. 

Panie X – bycie męŜczyzną i męŜem w tym związku nakłada na Pana obowiązek 
podejmowania takich działań w domu i poza nim, aby Ŝona mogła liczyć na pomoc, 
na silne męskie ramię i słyszała słowa akceptacji i podziwu. Bo kaŜdej kobiecie miło 
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słyszeć, Ŝe pięknie wygląda, jest wspaniała i dobra, a randka z nią jest waŜniejsza niŜ 
wszystko inne. O ile stanie się Pan dla swej Ŝony lepszym męŜem, czyli weselszym 
gospodarzem, czulszym kochankiem i jej oddanym, szczerym przyjacielem – o tyle 
teŜ polepszy się Wasze małŜeństwo. 

Pani Y – bycie kobietą i Ŝoną wymaga troski nie tylko o siebie, swój wygląd, 
zdrowie i dom, ale przede wszystkim o relację z własnym męŜem. Tak, by czuł się do-
ceniony i waŜniejszy niŜ dzieci. KaŜdy męŜczyzna chce słyszeć, Ŝe jest mądry, silny  
i nieprzeciętny. O ile stanie się Pani dla niego lepszą Ŝoną, rozumiejącą lepiej od in-
nych potrzeby swego męŜczyzny, o tyle teŜ polepszy się Wasze małŜeństwo. 

Bo małŜeństwo – to szczególne, waŜne zadanie w tym świecie. Zawsze było pięk-
ne i trudne. Dziś – w dobie pluralizmu i globalizmu – jest jeszcze trudniejsze. Zakła-
da zbudowanie więzi silniejszej niŜ inne. Nie przez rok, dwa. Najlepiej – przez całe 
Ŝycie, jak państwo Stefania i Ignacy Stasiakowie z Aleksandrowa Łódzkiego, którzy 
przeŜyli ze sobą 80 lat. To rekord Polski i Europy. 

Zadanie to moŜe przyjąć na siebie kaŜdy dorosły męŜczyzna i kaŜda pełnoletnia 
kobieta. Dobrze, gdy są uczciwi, dojrzali i szczęśliwi. Łatwiej im wtedy stworzyć 
uczciwe, dojrzałe i szczęśliwe małŜeństwo, czyli chroniony prawem znak ich jedności 
i wyłączności. Zawarty publicznie, świadomie, bez fałszu czy przymusu. 

Tę wolność gwarantuje obecność dwóch pełnoletnich świadków oraz kierownik 
USC, który jako jedyny ma prawo wezwać zainteresowanych do złoŜenia małŜeńskich 
oświadczeń. 

Słowa tego oświadczenia i podpis złoŜony na akcie małŜeństwa oznaczają respek-
towanie prawa, które reguluje stosunek małŜonków wobec siebie. To prawo nic nie 
mówi o uczuciach, bo te są zmienne, ale kładzie mocny nacisk na dobrą wolę oraz 
stałą postawę odpowiedzialności za osobę, którą się wybrało i zaprosiło do wspólnego 
Ŝycia. Tej osobie, kobiecie/męŜczyźnie, obiecujemy codzienną troskę o jego/jej Ŝy-
cie, zdrowie, chleb, radość i spokojny sen. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, na podstawie którego mówię do Państwa te słowa, 
nakłada na małŜonków obowiązek wzajemnej pomocy, wierność i liczenie się z po-
trzebami współmałŜonka, a takŜe poszanowanie jego godności. Gdy mąŜ i Ŝona zało-
Ŝą własną rodzinę, przyjmują dodatkowe kilkunastoletnie zadanie troski o staranne 
wychowanie i wykształcenie swojego dziecka. 

NajwaŜniejsza jednak jest ich więź, oparta na dąŜeniu do jedności poprzez co-
dzienne zgodne poŜycie; poprzez szacunek dla odmiennego, a jakŜe ciekawego i fas-
cynującego sposobu widzenia i przeŜywania świata. 

I gdy małŜonkowie w tej postawie wytrwają nie przez kilkanaście, ale przez 50 
róŜnych lat, otrzymują medal od najwaŜniejszej osoby w państwie – Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Bo uczynili kogoś waŜnym w swoim Ŝyciu i nie zawiedli go. 
Stali się solą tej ziemi, broniąc wartości rodzinnych przed rozpadem, chaosem, indy-
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widualizmem. Czyniąc swoje małŜeństwo pięknym i trwałym, dobrze przysłuŜyli się 
Polsce i światu. 

Czy jesteście pewni swego wyboru i chcecie kroczyć taką drogą? 
Na podstawie § 2 art. 7 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy wzywam Państwa do złoŜenia oświadczeń o wstąpieniu w związek 
małŜeński. 

 
 
Kierownik: Proszę o powstanie z miejsc wszystkich obecnych na sali. 
(Tekst fakultatywny: Proszę nowoŜeńców i świadków o powstanie z miejsc. Czy 

świadkom są znane osoby zamierzające zawrzeć małŜeństwo? A czy są znane Państwu 
jakiekolwiek przeszkody uniemoŜliwiające zawarcie tego małŜeństwa – na przykład 
przeszkoda pozostawania którejś z osób w innym związku małŜeńskim?). 

Panie X, w majestacie polskiego prawa pytam Pana, czy świadomie i dobrowol-
nie chce Pan tworzyć stały, uczciwy związek i stać się męŜem Y? Czy chce Pan w nim 
nosić swoje nazwisko? 

Pani Y, w majestacie polskiego prawa pytam Panią, czy świadomie i dobrowolnie 
chce Pani tworzyć stały, uczciwy związek z X? Czy chce Pani w nim uŜywać (dołą-
czyć) nazwisko swego męŜa? 

Proszę więc zróbcie krok do przodu, zwróćcie się twarzami do siebie, podajcie 
sobie dłonie i powtarzajcie za mną słowa oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małŜeński: 

Ja, X, uroczyście oświadczam, Ŝe wstępuję w związek małŜeński z Y, córką [...] 
i [ ...] i ślubuję uczynić wszystko, aby nasze małŜeństwo było zgodne, szczęśliwe  
i trwałe. 

Ja, Y, uroczyście oświadczam, Ŝe wstępuję w związek małŜeński z X, synem [ ...]  
i [ ...] i ślubuję uczynić wszystko, aby nasze małŜeństwo było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe. 

 Na skutek suwerennej i zgodnej Państwa decyzji, nasz kraj wzbogaca się o ko-
lejną małŜeńską parę, która postanowiła Ŝyć z sobą w zdrowiu i w chorobie, w przy-
jaźni na dobre i złe. 

Ogłaszam Was męŜem i Ŝoną, a wasze małŜeństwo za zawarte zgodnie z polskim 
prawem! Jego symbolem niech staną się obrączki, których kolisty kształt symbolizuje 
doskonałość i pełnię: brak początku i końca. Takie teŜ ma być wzajemne oddanie  
i wspieranie się małŜonków [nakładają obrączki]. Obrączki są symbolem, a to jest 
dowód zawartego małŜeństwa – akt, który wspólnie teraz podpiszemy [następuje mo-
ment podpisania aktu]. Oficjalnie potwierdzam, Ŝe małŜeństwo pomiędzy X a Y zo-
stało zawarte dnia [...]  w obecności świadków. Potwierdzam, Ŝe Pani Y nosi od dziś 
nazwisko męŜa, a dokument, który to poświadcza, na zawsze będzie przechowywany 
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w księgach małŜeństw tutejszego urzędu pod nr [...], bo jako [...]  para zawarliście 
ślub w tym roku w „naszej małej ojczyźnie”. 

(Tekst fakultatywny: Drodzy małŜonkowie, my zrobimy wszystko – jako urząd 
stanu cywilnego, aby ten podpisany akt chronić, oprawić w księgę, konserwować, 
strzec dzień po dniu, dzień po dniu – przez najbliŜsze sto lat! Potem – jako dobro 
narodowe, oddamy go do Państwowego Archiwum, bo taka jest nasza praca i powin-
ność. Za kaŜdym razem, gdy zwrócicie się do nas za 5, 10, 20 lat po aktualny odpis  
z tego aktu – spojrzymy w księgę, czy nie ma w nim Ŝadnych zmian i wydamy do-
kument, Ŝe wciąŜ jesteś zamęŜna i przyjęłaś zadanie wspierania swego męŜa dnia [...], 
Ŝe w dniu [ ...]  stałeś się Ŝonaty i odpowiedzialny za szczęście swojej Ŝony i rodziny. 
Albo – Ŝe byłeś Ŝonaty, byłaś zamęŜna [...]   Kierownik urząd stanu cywilnego jest 
straŜnikiem prawdy o waszym małŜeństwie [ ...]) . 

Zanim wręczę pierwsze, historyczne odpisy poświadczające złoŜone śluby, chcę 
Państwu Ŝyczyć wzajemnej troski o treść, która z nich płynie. „Kobieta i męŜczyzna – 
jak powiedział to kiedyś prof. Jan Miodek – to najwaŜniejsze i w gruncie rzeczy 
najurokliwsze dopełniające się przeciwieństwa ze wszystkich uroków tego świata”. 
Dlatego w ich związku – raz jest dobrze, raz niedobrze. Jak jest tylko dobrze – to jest 
niedobrze. Przepraszanie się za błędy, humor, wyrozumiałość, normalność i przyzwo-
itość – budują zaufanie do współmałŜonka i tworzą bezcenny kapitał. Niech ta lokata 
w długoletnie, tradycyjne małŜeństwo opłaci się Wam, a poprzez Wasze zgodne Ŝycie 
– całej Polsce. Wszystkiego dobrego na nowej drodze Ŝycia! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Stanisław Kumiszczo 

RóŜnice w wyglądzie i zabezpieczeniach  
narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego.  

Cz. I – Odpisy aktu urodzenia1 

I 
 
Współcześnie wszystkie dokumenty, zarówno publiczne, jak i prywatne, wytwa-

rzane są na róŜnych podłoŜach. W zaleŜności od przeznaczenia, podłoŜem dokumentu 
moŜe być np. polipropylen, poliester, polichlorek winylu, poliwęglan czy teŜ papier. 
Naturalnie kaŜdy z dokumentów, bez znaczenia, czy jest wykonany na podłoŜu papie-
rowym czy teŜ nie, zawiera całą gamę nowoczesnych zabezpieczeń specjalnych, unie-
moŜliwiaj ących fałszerstwo dokumentu zarówno przez podrobienie, jak i przerobie-
nie. Ilość i jakość zabezpieczeń zawartych w dokumentach uzaleŜniona jest od zna-
czenia, rangi dokumentu w Ŝyciu publicznym. 

Biorąc pod uwagę jedynie dokumenty wytworzone na podłoŜu papierowym, na-
leŜy dokonać ich podziału na trzy podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią do-
kumenty o niskim poziomie zabezpieczenia przed fałszowaniem (np. karty człon-
kowskie, przepustki imienne, bilety komunikacyjne, bilety wstępu na róŜnego rodzaju 
imprezy masowe, dokumenty firmowe itp.). Zawierają one podstawowe zabezpiecze-
nia, takie jak m.in.: format dokumentu, indywidualny rodzaj podłoŜa, barwę, fakturę 
powierzchni, gramaturę (cięŜar 1 m² wyrobu papierniczego wyraŜony w gramach), 
specjalny skład fizyczny i chemiczny podłoŜa oraz czasami: znaki wodne, elementy 
zmienne optycznie, mikrodruki, specjalne farby, techniki poligraficzne etc. Oczywiś-
cie nie wszystkie z wymienionych zabezpieczeń implementowane są w kaŜdym do-
kumencie. O ilości i jakości zabezpieczeń często decyduje istota dokumentu, jego 
charakter, jak teŜ i zamawiający. 

                                                 
PŁK REZ. STRAśY GRANICZNEJ STANISŁAW KUMISZCZO – Polskie Towarzystwo Krymina-

listyczne w Warszawie 
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Drugą grupę stanowią dokumenty o średnim stopniu zabezpieczenia przed fał-
szowaniem (np. świadectwa szkolne, legitymacje, identyfikatory, znaczki pocztowe, 
znaki skarbowe akcyzy, akty rejestracji stanu cywilnego itp.). W dokumentach tych, 
poza wymienionymi zabezpieczeniami, w większości zawarte są wysokiej jakości 
znaki wodne, specjalne techniki integracji danych z podłoŜem, wysokiej jakości na-
nodruki (by dostrzec nadruk, wymagane jest silne powiększenie, np. mikroskop)  
i mikrodruki (by dostrzec nadruk, wymagane jest niewielkie powiększenie, np. lupa 
zegarmistrzowska lub włókiennicza), podłoŜe pozbawione jest wybielaczy optycz-
nych, często stosowana jest farba wykazująca luminescencję w promieniowaniu UV 
(ultrafiolet – fale elektromagnetyczne połoŜone przy dolnej granicy światła widzial-
nego od 200 nm do 400 nm) lub IR (podczerwień – fale elektromagnetyczne między 
górnym – niskoenergetycznym – krańcem zakresu światła widzialnego a obszarem 
mikrofalowym widma elektromagnetycznego od 750 nm do 1000 nm). 

Trzecią i ostatnią grupę stanowią dokumenty o wysokim stopniu zabezpieczenia 
przed fałszowaniem (np. dokumenty paszportowe, banknoty, dokumenty pojazdów, 
wizy, dokumenty toŜsamości itp.). Są to dokumenty o najwyŜszym stopniu złoŜoności 
technicznej, w których występuje cały arsenał zabezpieczeń specjalnych, skutecznie 
uniemoŜliwiaj ących próby ich zaimitowania lub dokonania przeróbek. Do wytworze-
nia tej grupy dokumentów stosowane są chemicznie zabezpieczone podłoŜa zaopa-
trzone w wielobarwne mikrowłókna (włókna zabezpieczające o róŜnych barwach, do-
dane do masy papierniczej podczas produkcji papieru, zatopione w papierze w przy-
padkowych miejscach na róŜnych głębokościach), broki (niewielkie krąŜki dodane do 
papieru podczas jego produkcji), niewidoczne paski z danymi alfanumerycznymi. Na-
druki w dokumentach wykonywane są specjalnymi technikami drukarskimi (np. dru-
kiem typograficznym – technika nanoszenia środka kryjącego, w której miejsca dru-
kujące są wypukłe, podobnie jak w pieczęci; offsetowym – technika drukowania po-
średniego, w której tekst lub obraz są przenoszone na cylinder pokryty gumową po-
włoką, a stamtąd nadrukowywane na podłoŜe; wklęsłym – technika nanoszenia środka 
kryjącego, w której drukowany obraz jest wytrawiany lub ryty w powierzchni płyty 
drukarskiej; sitodrukiem – technika nanoszenia środka kryjącego, w której druk uzys-
kiwany jest przez przeciskanie farby drukarskiej za pomocą „rakla” przez przepusz-
czalne powierzchnie sita na znajdujące się poniŜej podłoŜe itd.).  

Personalizowanie dokumentów odbywa się z zastosowaniem drukowania atra-
mentowego (metoda nanoszenia środka kryjącego wykorzystująca pewien rodzaj dru-
karki komputerowej, która działa na zasadzie natryskiwania drobnych kropelek tuszu 
bezpośrednio na podłoŜe, przy czym tusz wnika w podłoŜe), laserowego (obraz two-
rzy toner, który przenoszony jest na podłoŜe, podobnie jak w przypadku konwencjo-
nalnych fotokopiarek), termicznego (drukowanie odbywa się przez oddziaływanie cie-
płem na termoczułą taśmę zawierającą tusz na bazie wosku lub Ŝywicy), cyfrowego, 
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fototechnicznego (proces, w którym materiały światłoczułe tworzą obraz na papierze 
fotograficznym). Dodatkowo dokumenty zaopatrywane są w zabezpieczenia zmienne 
optycznie OVD (Optically Variable Devices) – zabezpieczenia ukazujące róŜne in-
formacje, w zaleŜności od kąta obserwacji lub warunków oświetlenia. Ta zmiana wy-
glądu jest odwracalna, przewidywalna i powtarzalna. Zabezpieczenia OVD występują 
w postaci: hologramów – rodzaj elementu dyfrakcyjnego optycznie zmiennego z efek-
tami, w których zmieniają się struktura i barwy; kinegramów – generowane kompu-
terowo hologramy mogące tworzyć wiele obrazów o wysokiej rozdzielczości, zawie-
rające szczególnego rodzaju komputerowo generowane siatki dyfrakcyjne o syme-
trycznych i asymetrycznych reliefach powierzchniowych; folii TKO (transparentne 
folie kinegraficzne); folii 3M (folie retrorefleksyjne – w laminacie umieszczony jest 
niewidoczny obraz, który widać dopiero przy zastosowaniu światła koaksjalnego  
i specjalnego urządzenia optycznego); farb zmiennych optycznie (OVI – Optically 
Variable Ink) – farby drukarskie zawierające pigmenty optycznie zmienne, wyka-
zujące duŜą zmienność barwy, w zaleŜności od kąta obserwacji lub oświetlenia itd. 

Dla urzędnika stanu cywilnego w codziennym wykonywaniu obowiązków słuŜ-
bowych bardzo waŜne są nie tylko dokumenty rejestracji stanu cywilnego, ale takŜe 
dokumenty stwierdzające toŜsamość, zarówno obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak i innych państw, tj. m.in. dowody osobiste i paszporty. Wszak dokumenty te nie 
tylko identyfikują toŜsamość osób, ale równieŜ uprawniają do odbioru odpisów i za-
świadczeń wystawianych przez urzędników rejestracji stanu cywilnego. Brak umiejęt-
ności identyfikowania przez urzędnika stanu cywilnego oryginalności i autentycznoś-
ci przedkładanych przez interesantów dokumentów, prowadzić moŜe do tzw. wyłu-
dzenia poświadczenia nieprawdy. Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy polega na 
podstępnym wprowadzeniu w błąd osoby upowaŜnionej do wystawienia dokumentu 
(np. urzędnika stanu cywilnego) o treści niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycz-
nym, skutkiem czego jest uzyskanie dokumentu, który spełnia wszelkie wymogi for-
malne, ale poświadcza nieprawdę. PoniewaŜ dokument taki nie budzi zastrzeŜeń pod 
względem formalnym, ujawnienie takiego rodzaju przestępstw następuje najczęściej 
w sytuacjach pozakontrolnych (np. w toku toczącego się postępowania przygotowaw-
czego przeciwko innej osobie lub innej sprawie, podczas przeszukania). 

Skoro na urzędniku stanu cywilnego ciąŜy odpowiedzialność w zakresie wyda-
wania odpisów aktów stanu cywilnego (zarówno zupełnych, jak i skróconych), a takŜe 
róŜnego rodzaju zaświadczeń, powinien on legitymować się ponadprzeciętną wiedzą 
na temat zabezpieczeń występujących we współczesnych dokumentach toŜsamości. 
Wiedza ta umoŜliwi autentykację wszelkiego rodzaju dokumentów, na podstawie 
których sporządzane są, a następnie wydawane dokumenty stanowiące obszar reje-
stracji stanu cywilnego. 
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Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów poświęconych zilustrowa- 
niu róŜnic w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów rejestracji stanu  
cywilnego. 

 

II 
 
Odpisy aktów stanu cywilnego – ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa 

państwa i obywateli – muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, chroniące je 
przed moŜliwością podrobienia lub przerobienia. Poziom oraz rodzaj tych zabezpie-
czeń powinien być określany przez zamawiającego we współpracy w tym zakresie  
z wytwórcą oraz innymi wyspecjalizowanymi podmiotami i instytucjami (ekspertami). 

Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są w Polsce w urzędach stanu cywil-
nego (USC), właściwych terytorialnie dla zdarzenia prawnego, czyli narodzin, śmierci 
lub zawarcia małŜeństwa. W przypadku zdarzeń prawnych, które miały miejsce za 
granicą, właściwy jest zagraniczny organ, który zarejestrował urodzenie, małŜeństwo 
lub zgon. Akty stanu cywilnego wydane przez urzędy zagraniczne, muszą być umiej-
scowione (zarejestrowane) w USC w Polsce, właściwym dla ostatniego miejsca za-
mieszkania osoby, której akt dotyczy. 

Odpisy z USC wydawane są na urzędowych drukach, w formie odpisu zupełnego 
lub odpisu skróconego. Odpisy zupełne są dwustronicowe, natomiast odpisy skrócone 
– jednostronicowe. Wzory druków, na których wydaje się odpisy, są ujednolicone. 
Odpisy zupełne i skrócone mają postać dokumentu formatu A5 z tłem w poprzeczne 
linie i godłem Polski. Kolor tła zaleŜy od rodzaju aktu: odpis aktu urodzenia ma kolor 
zielony, odpis aktu małŜeństwa ma kolor Ŝółty, a odpis aktu zgonu fioletowy. KaŜdy 
akt posiada na pierwszej stronie nadrukowane godło Polski, z napisem „Rzeczpospo-
lita Polska”. Podana jest nazwa urzędu oraz województwo. Na końcu aktu widnieje 
pieczęć USC, formuła o poświadczeniu zgodności treści odpisu z oryginałem akt oraz 
numer aktu stanu cywilnego, którego dotyczy odpis. Odpisy podpisane są własno-
ręcznie przez kierownika USC lub osobę przez niego upowaŜnioną. Odpis zupełny 
stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi 
wzmiankami dodatkowymi. Treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby 
zarejestrowanej. Natomiast w odpisie skróconym podaje się jego treść, z uwzględ-
nieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań 
skreślonych. W odpisie skróconym zamieszcza się następujące dane: 

1) w odpisie aktu urodzenia – nazwisko i imię (imiona), miejsce i datę urodze-
nia oraz imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka; 

2) w odpisie aktu małŜeństwa – nazwiska i imiona małŜonków, ich nazwiska ro-
dowe, miejsca i daty ich urodzenia, miejsce i datę zawarcia małŜeństwa, imiona  
i nazwiska rodowe rodziców, nazwisko (nazwiska) małŜonków, które noszą po zawar-



RóŜnice w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów 

 

 

151 

 

ciu małŜeństwa, nazwisko dzieci zrodzonych z tego małŜeństwa, a jeŜeli małŜeństwo 
ustało wskutek śmierci jednego z małŜonków albo rozwodu, zostało uniewaŜnione lub 
orzeczona została separacja oraz jej zniesienie; 

3) w odpisie aktu zgonu – nazwisko i imię (imiona) zmarłego, jego nazwisko ro-
dowe, miejsce i datę zgonu, datę lub rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny 
zmarłego i jego ostatnie miejsce zamieszkania oraz nazwisko, imię i nazwisko rodowe 
małŜonka, a takŜe imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego1. 

 

III 
 
Narodowe odpisy aktów stanu cywilnego zawierają cały szereg róŜnic uniemoŜ-

liwiaj ących ich identyfikację juŜ na poziomie analizy blankietów. RóŜnice w wyglą-
dzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów odpisów aktu urodzenia naleŜy po-
dzielić na kilka grup. Pierwszą z nich stanowią róŜnice w kolorystyce oraz jakości na-
druków blankietów aktów urodzenia (zob. ryc. 1-8). 

Nadruki na odpisach aktu urodzenia (skróconych i zupełnych) wykonane są 
techniką drukowania offsetowego, farbą barwy zielonej (gilosz oraz wizerunek godła 
państwowego Rzeczypospolitej Polskiej – orzeł w koronie). Pozostałe nadruki urzę-
dowe wykonane są takŜe techniką drukowania offsetowego, farbą barwy czarnej. 
Ogromna większość blankietów odpisów aktu urodzenia istotnie róŜni się zarówno 
kolorystyką samych nadruków, jak i jakością nadruku. RóŜnice te są powielane wie-
lokrotnie nawet przez tego samego producenta blankietów. 

Drugą grupę róŜnic w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów od-
pisów aktu urodzenia stanowi topografia (rozmieszczenie) nadruków (zob. ryc. 9-14). 

Topografia nadruków jest jedną z najtańszych metod i jednocześnie bardzo sku-
teczną postacią zapobiegania fałszerstwom dokumentów. W skład topografii nadru-
ków naleŜy zaliczyć m.in.: 

a) rozmieszczenie nadruku tła (gilosz), 
b) rozmieszczenie poszczególnych znaków graficznych, wyrazów i całych wier-

szy w ich wzajemnym układzie względem siebie, 
c) rozmieszczanie tytułów, nagłówków, podpisów, dat itp., 
d) szerokość marginesów (dotyczy to zarówno giloszu, jak i nadruków  

urzędowych), 
e) rozmieszczenie znaków przestankowych, 
f)  rozszeregowanie poziome i pionowe między wierszami i poszczególnymi 

wyrazami2. 

                                                 
1 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 

2011, Nr 212, poz. 1264). 
2 W. WÓJCIK, Badania porównawcze pisma ręcznego, „Problemy Kryminalistyki” 1958, s. 413. 
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Rozmieszczenie nadruku tła (gilosz) oraz nadruków urzędowych na blankietach 
odpisów aktu urodzenia (skróconych i zupełnych) wykazuje istotne róŜnice niemalŜe 
w kaŜdym przypadku analizowanego dokumentu. Brak spójności topografii nadruków 
w przedmiotowych dokumentach moŜe budzić wątpliwości co do oryginalności do-
kumentu. Pomimo prostoty zabezpieczenia, podmioty produkujące blankiet doku-
mentu nie potrafią (nie chcą) utrzymać rygoru produkcji jednolitego pod względem 
formalnym wzorca dokumentu. 

Trzecią grupę róŜnic w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów 
odpisów aktu urodzenia stanowi jakość i rozmieszczenie znaku wodnego (obrazu, 
tekstu lub motywów znaku drukarskiego, które podczas produkcji zostają wykonane 
w papierze przez przemieszczenie jego włókien i przez to zmianę grubości papieru. 
Znak wodny moŜna obserwować w świetle przechodzącym. W miejscach, w których 
papier jest cieńszy, przenika więcej światła i obraz staje się wyraźniejszy, a w miej-
scach, w których papier jest grubszy, obraz jest ciemniejszy). 

Dokumenty rejestracji stanu cywilnego, w tym odpisy aktu urodzenia, zgodnie  
z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 paź-
dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywil-
nego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania  
i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń  
i protokołów3, powinny zawierać ujednolicony znak wodny. Znak wodny powinien 
ilustrować wizerunek orła z koroną na głowie. W rozporządzeniu, niestety, brak  
jest sprecyzowania miejsca występowania, rodzaju, jakości czy teŜ wielkości tego 
zabezpieczenia (zob. ryc. 15-16). 

Znak wodny (widzialny w świetle przechodzącym) to charakterystyczny obraz uzy-
skiwany w trakcie formowania wstęgi papieru, stanowi najlepsze jego zabezpieczenie. 

Znaki wodne ze względu na walor dzieli się na: 
a) znak wodny pozytywowy – jasny znak, jaśniejszy od papieru, 
b) znak wodny negatywowy – ciemny znak, ciemniejszy od papieru. 
Ze względu na rozpiętość tonalną znaki wodne dzieli się na: 
a) znak wodny jednotonalny – filigran, znak jasny o cienkiej kresce, 
b) znak wodny dwutonalny – znak z elementami ciemniejszymi i jaśniejszymi 

od papieru, 
c) znak wodny wielotonalny – znak o łagodnym przejściu z waloru – od 

najjaśniejszego do najciemniejszego. 
W zaleŜności od umiejscowienia na arkuszu dokumentu, znaki wodne moŜna po-

dzielić na: 
a) bieŜące (występujące jednolicie na całym arkuszu dokumentu), 

                                                 
3 Tekst jedn.: Dz. U. 1998, Nr 136, poz. 884. 
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b) bieŜąco umiejscowione (znaki występujące w ściśle określonych obszarach 
dokumentu), 

c) umiejscowione (znaki połoŜone w ściśle określonym miejscu dokumentu). 
Znaki wodne występujące w blankietach narodowych odpisów aktu urodzenia 

(bez względu na producenta dokumentu) charakteryzują się znaczną odmiennością. 
Występują w postaci znaków wodnych (filigranów) jednotonalnych lub dwutonal-
nych. Umiejscowione są (w odróŜnieniu od zaleceń ustawodawcy) w róŜnych obsza-
rach blankietów dokumentów. Jednocześnie stwierdzić naleŜy, Ŝe często pomimo 
istoty znaku wodnego, wykazują one luminescencję w promieniowaniu UV (znak 
wodny nie powinien być widoczny w promieniowaniu nadfioletowym). 

Niski poziom zabezpieczeń, jakŜe istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa pań-
stwa, narodowych blankietów skróconych i zupełnych odpisów aktów urodzeń oby-
wateli naszego kraju, w bezpośredni sposób prowadzi do moŜliwości kradzieŜy toŜ-
samości. Dokumenty rejestracji aktu urodzenia są jedną z niewielu juŜ grup doku-
mentów zabezpieczonych zbyt słabo, nieadekwatnie do swojej rangi, pomimo Ŝe są 
one podstawowymi dokumentami niezbędnymi w wielu sytuacjach Ŝyciowych. Bez-
względnie konieczna wydaje się potrzeba wprowadzenia jednorodnych standardów 
wytwarzania (produkcji) przedmiotowych dokumentów, które zakończyłyby obecną 
dowolność zamawiania, wykonywania i wydawania dokumentów przez poszczególne 
resorty, a właściwie urzędników, którzy rzadko dostrzegają zagroŜenia spowodowane 
fałszerstwami4. 
 

 
 

                                                 
4 Zob. R. ŁUCZAK, KradzieŜe i fałszerstwa toŜsamości – dokumenty USC a toŜsamość, 

„Człowiek i Dokumenty” 2010, nr 16. 
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Ryc. 11. Fragment nadruku na blankiecie skróconego odpisu aktu urodzenia M-8 

 (PTH „Technika”, Gliwice).  
Obramowanie w miejscu na opłatę skarbową, topografia nadruku miejsca i daty wydania dokumentu 

oraz znaczne rozszeregowanie pionowe nadruku miejsca podpisu kierownika USC 

 
 
 
 

Ryc. 12. Fragment nadruku na blankiecie skróconego odpisu aktu urodzenia M-8 
 (PTH „Technika”, Gliwice).  

Brak obramowania w miejscu na opłatę skarbową, topografia nadruku miejsca i daty wydania dokumentu 
oraz niewielkie rozszeregowanie pionowe nadruku miejsca podpisu kierownika USC 

 
 



 

 

 

R
yc

. 
1

4
. 

R
óŜ

n
ic

e
 w

 t
o

p
o

g
ra

fii
 n

a
d

ru
ku

  
n

a
 b

la
n

ki
e

ci
e

 z
u

p
e

łn
e

g
o

 o
d

p
is

u
 a

kt
u

 u
ro

d
ze

n
ia

 M
-4

  
(P

T
H

 „
T

e
ch

n
ik

a
”,

 G
liw

ic
e

) 

 

 

R
yc

. 
1

3
. 

R
óŜ

n
ic

e
 w

 t
o

p
o

g
ra

fii
 n

a
d

ru
ku

 
 n

a
 b

la
n

ki
e

ci
e

 z
u

p
e

łn
e

g
o

 o
d

p
is

u
 a

kt
u

 u
ro

d
ze

n
ia

 M
-4

 
 

(A
G

R
A

F
, 

K
o

sz
a

lin
) 

 

 



 
 

 

 

R
yc

. 
1

6
. 

Z
n

a
k 

w
o

d
n

y 
n

a
 b

la
n

ki
e

ci
e

  
zu

p
e

łn
e

g
o

 o
d

p
is

u
 a

kt
u

 u
ro

d
ze

n
ia

  
(P

u
 M

4
 D

ru
k 

W
A

 Ł
ó

dź
) 

 

 

 

R
yc

. 
1

5
. 

Z
n

a
k 

w
o

d
n

y 
n

a
 b

la
n

ki
e

ci
e

  
zu

p
e

łn
e

g
o

 o
d

p
is

u
 a

kt
u

 u
ro

d
ze

n
ia

 M
-4

  
(P

T
H

 „
T

e
ch

n
ik

a
”,

 G
liw

ic
e

) 
 

 


