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Od redaktora

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer
„Metryki” za 2015 r. Zdaję sobie sprawę, że jest to okres wytężonej pracy, a zatem i nowych wyzwań dla wszystkich pracowników urzędów stanu cywilnego,
związanej z wdrażaniem nowych rozwiązań, jakie wniosła ze sobą nowa ustawa
– Prawo o aktach stanu cywilnego oraz szereg rozporządzeń wykonawczych.
Kilka miesięcy funkcjonowania rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej ukazało już pozytywne aspekty nowych rozwiązań w tej dziedzinie, np.
korzystanie przez wszystkich urzędników USC z tego samego narzędzia do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, jakim jest aplikacja ŹRÓDŁO działająca
w oparciu o jednolity schemat danych i ustandaryzowane procedury. W jej skład
weszły przede wszystkim następujące rejestry: 1) PESEL, 2) Rejestr Dowodów
Osobistych (RDO), 3) Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC). W efekcie prowadzonych prac powstała w pełni zintegrowana oraz dostępna online struktura
przetwarzająca najważniejsze dane o obywatelach a proces przetwarzania aktów
stanu cywilnego przebiega w sposób ujednolicony dla wszystkich instytucji. Powstały jednak i nowe problemy w pracy kierowników USC, zwłaszcza w zakresie
funkcjonowania aplikacji ŹRÓDŁO, które – mam nadzieję – z czasem zostaną
w sposób zadowalający rozwiązane, tak że sprawdzi się odwrócone porzekadło
„niemiłe dobrego początki”. Mam także nadzieję, że w pełni zrealizują się zamierzenia twórców nowej rejestracji a system w sposób sprawny umożliwi pracownikom USC korzystanie z elektronicznych aktów stanu cywilnego i pozwoli na
szybkie uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, w tym również w postaci dokumentu elektronicznego, w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany dany akt.
Z pewnością mają Państwo swoje uwagi i spostrzeżenia co do funkcjonowania nowego systemu. Prosimy o dzielenie się nimi na łamach naszego czasopisma. W niniejszym numerze przygotowaliśmy ciekawy materiał odnoszący
się do zmian w prawie o aktach stanu cywilnego i innych ustaw, mający na celu
wsparcie m.in. kierowników USC w ich niełatwej pracy.
Jesteśmy zadowoleni ze wciąż rozwijającej się współpracy z wieloma
ośrodkami naukowymi, w tym akademickimi w Polsce i za granicą. Efekty tej
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współpracy zauważą Państwo w kolejnych numerach „Metryki” i w przygotowywanych publikacjach.
Cieszymy się także ze współpracy ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu
Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – współwydawcą „Metryki” i gratulujemy
pięknego Jubileuszu 20-lecia istnienia. Na ręce Zarządu Głównego i Prezesa
Tomasza Brzózki składamy wszystkim członkom Stowarzyszenia serdeczne życzenia owocnej pracy na kolejne lata.
Jak Państwo pewnie zauważyli, zmieniła się szata graficzna okładki naszego
czasopisma. Zamieściliśmy na niej nowy medal, w którym umieściliśmy w otoku
nowe zawołanie: scientia nobilitat, tzn. wiedza uszlachetnia, nobilituje. Naszym
zdaniem zawołanie takie w trafny sposób odnosi się do naukowego charakteru
czasopisma, które zostało docenione przez środowisko naukowe oraz praktyków.
Jak zapowiadaliśmy we wcześniejszym numerze „Metryki”, medalem tym chcemy w przyszłości uhonorować osoby, które swoją pracą wniosły znaczący wkład
w rozwój i upowszechnianie nauki prawa z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
***

Na zbliżający się czas wakacyjny i urlopowy pragnę w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzyć wszystkim naszym czytelnikom dobrego i efektywnego
wypoczynku z lekturą „Metryki”.
Piotr Kasprzyk

A RT Y KU ŁY I ST UD I A

Piotr Kasprzyk

Relacja pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)
a zawodowym kierownikiem USC w prawie polskim

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł stanowi drugą cześć rozważań na temat prawnej pozycji
kierownika USC1. Jest to zagadnienie niezmiernie istotne z punktu widzenia
ustroju rejestracji stanu cywilnego na płaszczyźnie ustawy – Prawo o aktach
stanu cywilnego2, jak i jego kompetencji do dokonywania czynności z zakresu
rejestracji stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3. W pierwszej zarysowany został szczególnie aspekt historyczny z pominięciem relacji wójt
(burmistrz, prezydent miasta) a zawodowy kierownik USC. W niniejszym opracowaniu poddano analizie to bardzo ważne zagadnienie wzbudzające od kilku
lat dyskusję w literaturze przedmiotu.
Zagadnienia wstępne

Kierownik USC jest urzędnikiem administracji publicznej na szczeblu
samorządowym. Pojęcie urzędnik pochodzi od łac. terminu officium (służba,
urząd, obowiązek)4. Słowo administracja pochodzi od łac. terminu administratio
Dr Piotr Kasprzyk, Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
Część pierwsza, zob. P. Kasprzyk, Rozważania o pozycji kierownika urzędu stanu cywilnego
i jego zastępcy w przededniu wprowadzenia nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 2 s. 65–121.
2 Zob. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 174), Prezydent RP w dniu 5 grudnia 2014 r. podpisał ustawę, która zastąpiła dotychczasową
ustawę z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264 ze zm.). Nowa ustawa obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
3 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.].
4 J. Pieńkoś, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze 2001, s. 305.
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(pomoc, posługa, zarząd). W różnych systemach administrowania z uwagi na
kontekst historyczny i ustrojowy danego państwa w sposób odmienny określano
kryteria doboru, kwalifikacje czy status prawny urzędników.
We współczesnych państwach demokratycznych mamy różne systemy obsadzania poszczególnych urzędów kadrą urzędniczą określaną jako urzędnicy
administracji publicznej. Za wzorzec uznano rozdział między urzędnikami stanowiącymi tzw. element kadencyjny a elementem zawodowym w administracji
publicznej. Urzędnicy kadencyjni to w większości przypadków politycy wybrani
na to stanowisko, zatrudnieni na podstawie wyboru, powołania, mianowania
lub umowy o pracę. W samorządzie terytorialnym stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta)jest wynikiem wyboru i działań partii politycznych.
Jest to niewątpliwie wybór polityczny na szczeblu samorządowym, w którym
ściśle określone kompetencje zawężone do danej dziedziny prawa nie stanowią
kryterium doboru na to stanowisko. Osoby traktujące pracę w administracji
jako zajęcie stałe tworzą zawodowy korpus urzędniczy i z reguły posiadają one
wyraźnie zakreślone w przepisach prawa kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska. W odniesieniu do stanowisk, na których zatrudnia się
zawodowe kadry urzędnicze, ustawodawca w sposób wyraźny określa kryteria
naboru oraz sposób ich weryfikacji np. w drodze konkursu. Niezależnie, czy
mamy do czynienia z elementem kadencyjnym czy zawodowym, obie grupy
urzędników mają obowiązek realizacji określonych wartości służby publicznej,
jak praworządność, odpowiedzialność, uczciwość, lojalność wobec państwa, to
jednak wyodrębnić należy grupę zawodowych pracowników administracji, którzy wykonują misję służby publicznej w sposób stały i profesjonalny5, ponieważ
to ta grupa zawodowa będzie coraz bardziej znacząca6.
Nie ulega wątpliwości, że zawodowy kierownik USC jest bardziej przygotowany i daje lepszą gwarancję wywiązania się z nałożonych na niego zadań
wynikających ze zmian normatywnych, społecznych czy technicznych (informatyzacja)a mając świadomość negatywnych: prawnych, społecznych i moralnych
konsekwencji swojego postępowania, będzie miał możliwość zaakcentowania
wagi i ideałów w swojej pracy zawodowej, dzięki czemu wzrasta poczucie jego
godności i głębszego sensu wykonywania zawodu zaufania publicznego.

5

M. Kulesza, M. Miziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010, s. 77 i n.
P. J. Suwaj, Pojęcie administracji publicznej, [w:] B. Kudrycka, B.G. Peters, P. J. Suwaj (red.)
Nauka administracji, Warszawa 2009, s. 29; T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu standardów
etycznych administracji publicznej w Polsce, Lublin 2013, s. 26.
6
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Relacja wójt (burmistrz, prezydent miasta)
a inny kierownik USC w aspekcie historycznym

Od XVIII w. mamy do czynienia z rozwojem świeckiej rejestracji stanu
cywilnego. Na ziemiach polskich dopiero od 1 stycznia 1946 r. rejestracja ta
przybrała postać jednolitej, prowadzonej przez świeckich urzędników stanu cywilnego. Od tego momentu przepisy wyraźnie określają, kto jest upoważniony
do dokonywania czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zawsze ustawodawca wskazuje tę osobę w liczbie pojedynczej.
W dekrecie z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego7
przepis art. 8 ust. 1–2 in exstenso brzmiał: „(1) Urzędnikiem stanu cywilnego jest
z mocy niniejszego prawa przełożony gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta),
zastępcą urzędnika stanu cywilnego – jego zastępca (podwójci, wiceburmistrz,
wiceprezydent miasta), a o ile w skład organu zarządzającego gminy wchodzi
więcej niż jeden zastępca przełożonego, zastępcą urzędnika stanu cywilnego jest
ten, któremu stosownie do wewnętrznego podziału czynności zadanie to przypadnie. (2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się, o ile okręgowa władza nadzorcza
lub za jej zezwoleniem przełożony gminy ustanowi dla danego obwodu specjalnego urzędnika stanu cywilnego oraz jego zastępcę; przełożony gminy może
w tym trybie ustanowić jedynie innego urzędnika zarządu gminnego”. Dekret
stał na stanowisku monistycznego wykonywania funkcji urzędnika stanu cywilnego (art. 7 ust. 1 d.p.a.s.c. 1945). Jeżeli więc okręgowa władza nadzorcza lub
przełożony gminy ustanowili specjalnego urzędnika stanu cywilnego, przełożony
gminy tracił prawo i obowiązek dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego8. Ponadto w art. 7 ust. 2 d.p.a.s.c. 1945 czytamy, że w przypadku
naglącej konieczności albo przemijającej przeszkody w sprawowaniu czynności
przez urzędnika stanu cywilnego i jego zastępcę lub gdy stanowisko zarówno
urzędnika stanu cywilnego jak i jego zastępcy nie są jeszcze obsadzone, okręgowa władza nadzorcza może tymczasowo powierzyć sprawowanie czynności
urzędnika stanu cywilnego urzędnikowi lub zastępcy urzędnika stanu cywilnego jednego z sąsiednich obwodów. Zdaniem Litwina, sytuacja taka może mieć
miejsce, „gdy stanowiska przełożonego gminy i jego zastępców przejściowo nie
są obsadzone, jak i w wypadku, gdy dotychczasowy urzędnik stanu cywilnego
i jego zastępca, nie będący przełożonym gminy i jego zastępcą, zmarli lub utracili zdolność do piastowania urzędu”9. Ten pogląd został wyrażony mimo treści
art. 8 ust. 1 d.p.a.s.c. 1945. Warto wspomnieć, że przepis art. 12 dekretu z dnia
7
8
9

Dz. U. z 1945 r. Nr 48, poz. 282. [dalej cyt.: d.p.a.s.c. 1945].
Tak J. Litwin. Prawa o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Łódź 1949, s. 25–26.
Tamże, s. 23.

18

Piotr Kasprzyk

25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie10 stanowił, że małżeństwo może być
zwarte jedynie przed urzędnikiem stanu cywilnego. Zarówno ten przepis jak
i następne nie dawały kompetencji w tym zakresie przełożonym gminy, jeżeli
nie pełnili oni funkcji urzędnika stanu cywilnego.
W kolejnym dekrecie z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego11 ustawodawca w art. 6 wyraźnie określił, jakie czynności w zakresie
rejestracji stanu cywilnego wykonuje kierownik USC lub jego zastępca. Byli oni
jedynymi pracownikami USC uprawnionymi do dokonywania tych czynności
ze skutkiem prawnym na zewnątrz. Po raz pierwszy przepis ten wyeliminował
z języka prawnego określenie urzędnik stanu cywilnego12. Przepis art. 7 d.p.a.s.c.
1955 stanowił, że „kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest przewodniczący
prezydium rady narodowej, jego zastępcą – sekretarz prezydium. [...] Prezydium
rady narodowej może powołać osobnego kierownika urzędu stanu cywilnego
oraz jego zastępcę lub zastępców”. W dekrecie mamy upoważnienie dla rady
narodowej do powołania osobnego kierownika USC oraz jego zastępcy lub zastępców (art. 7 ust. 2 d.p.a.s.c. 1955), natomiast nie ma odpowiednika art. 8
ust. 2 d.p.a.s.c. 194513. Pominięcie tego przepisu w dekrecie z 1955 r. w żadnym
razie nie upoważnia do formułowania twierdzenia, że od wejścia w życie nowych
przepisów z dniem 31 sierpnia 1955 r. powołanie osobnego kierownika USC nie
powodowało utraty uprawnień przewodniczącego prezydium rady narodowej
i sekretarza prezydium. Nie jest trafne zatem stanowisko A. Szadok-Bratuń, że
przy niejednoznacznie zredagowanym art. 7 ust. 2 d.p.a.s.c. 1955 r., instrukcja
dla urzędów stanu cywilnego i organów nadzoru wydana przez Departament
Społeczno-Administracyjny MSW z 1955 r., wyprowadziła ze sfery res interna administracji obowiązującą do dnia dzisiejszego zasadę o niepozbawieniu
organów gminy kompetencji do dokonywania czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego w przypadku powołania osobnego kierownika USC14, a racio
10

Dz. U. z 1945 r. Nr 48, poz. 270. Obowiązywało od dnia 1 stycznia 1946 r. do dnia 30 września 1950 r. (włącznie).
11 Dz. U z 1955 r. Nr 25, poz. 151; zm. Dz. U. z 1956 r. Nr 41, poz. 189; z 1958 r. Nr 72, poz.
358; z 1962 r. Nr 10, poz. 46; z 1964 r. Nr 9, poz. 60; z 1975r. Nr 45, poz. 234, [dalej cyt.: d.p.a.s.c.
1955].
12 Szerzej P. Kasprzyk, Rozważania o pozycji kierownika urzędu stanu i jego zastępcy w przededniu wprowadzenia nowej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 2, s. 88 i n.
13 Powołanie osobnego kierownika USC i jego zastępcy(ów) było podyktowane odciążeniem
przewodniczącego i sekretarza prezydium rady w większym ośrodku od obowiązków utrudniających im wykonywanie zadań w zakresie innych dziedzin administracji.
14 A. Szadok-Bartuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego w kontekście polskiego
prawa administracyjnego, Wrocław 2013, s. 397.
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legis jej zdaniem „polegało na zachowaniu przez kierownika USC z mocy prawa
uprawnień do udzielenia ślubów i ich rejestracji w celu podniesienia rangi takich
uroczystości”15. W wąskim zakresie wspomniana instrukcja dla urzędów stanu
cywilnego i organów nadzoru z 1955 r. dała uprawnienie prezydium miejskiej
rady narodowej, za zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia, do powołania uchwałą prezydium specjalnego kierownika USC lub jego zastępców,
spośród członków lub pracowników prezydium. Co więcej, w instrukcji wyraźnie
stwierdzono, że „w przypadku wyznaczenia specjalnego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy przewodniczący i sekretarz prezydium zachowują
[jedynie – red. P. K.] uprawnienie do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński”(pkt. 1 Instrukcji). Natomiast E. Smoktunowicz stwierdził, że „przy okazji wydania nowego Prawa o aktach stanu cywilnego, ale bez
zasadniczej zmiany regulacji omawianego zagadnienia, instrukcja ministerialna
zapoczątkowała nową praktykę: mimo powołania osobnego kierownika urzędu
stanu cywilnego przewodniczący i sekretarz prezydium zachowywali część swoich kompetencji w zakresie rejestracji stanu cywilnego, mianowicie kompetencję
do udzielania ślubów”16. Pomijając już kwestię, że z formalnego punktu widzenia przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie jest czynnością
z zakresu rejestracji stanu cywilnego, nie sposób się zgodzić z tezą o pojawieniu się nowej praktyki w tym zakresie. Kontrowersyjną sprawą jest udzielenie
kompetencji do przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez
przewodniczącego i sekretarza prezydium miejskiej rady narodowej na mocy
samej Instrukcji17. Nowelą z dnia 2 grudnia 1958 r. 18 dodano art. 481 d.p.a.s.c.
1955, będący rozwinięciem art. 5 Kodeksu rodzinnego19, stanowiący, że „w razie
niebezpieczeństwa, zagrażającego bezpośrednio życiu jednej ze stron, wolno zawrzeć małżeństwo przed którymkolwiek urzędnikiem stanu cywilnego”. Tak wiec
przepis art. 481 d.p.a.s.c. 1955 różnił się jedynie werbalnie i brzmiał: „w przypadku ciężkiej choroby zagrażającej bezpośrednio życiu jednej z osób wstępujących
w związek małżeński małżeństwo może być zawarte również przed którymkolwiek z członków prezydium miejscowej rady narodowej. Przepis art. 48 stosuje

15

Tamże.
E. Smoktunowicz, Czy desuetudo?, „Przegląd Prawa i Administracji” 1997, nr XXXVIII
(AUW No2018), s. 235.
17 O charakterze prawnym instrukcji zob. J. Litwin. Prawa o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 1961, s. 63–64.
18 Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 358.
19 Zob. ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308).
Wszedł w życie dnia 1 października 1950 r.
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się odpowiednio”20. Jak pisał J. Litwin, „wykładnia art. 481 w związku z cyt. art. 5
k.r. prowadzi do wniosku, że w razie ciężkiej choroby zagrażającej bezpośrednio
życiu jednego z wstępujących w związek małżeński małżeństwo może być zawarte: a) przed kierownikiem USC miejscowo właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania chorego lub drugiej strony, b) przed kierownikiem jakiegokolwiek
innego USC, c) przed którymkolwiek z członków prezydium jakiejkolwiek miejscowej rady narodowej”21. Autor ten dodaje, że „przepis art. 481 nie wyklucza
w miejscowościach, w których wyznaczono osobnego kierownika USC i jego
zastępcę (art. 7 ust. 2), prawa przewodniczącego i sekretarza prezydium rady
do udzielania ślubów w wypadkach normalnych, przyznanego im w Instrukcji
z 1955 r. (pkt 1)”22. Wydaje się więc, że treść art. 7 ust. 1 d.p.a.s.c. 1955 i przyjęta
w nim zasada, zgodnie z którą przewodniczący prezydium miejskiej, dzielnicowej
lub gromadzkiej rady narodowej (rady narodowej osiedla) jest kierownikiem
USC z mocy prawa, a sekretarz prezydium miejskiej i dzielnicowej rady narodowej jest zastępcą kierownika USC23, nie stanowiła wystarczającej podstawy
prawnej do przyjęcia twierdzenia, jakoby osoby wyżej wymienione miały kompetencje do dokonywania czynności w zakresie rejestracji w przypadku powołania „osobnego” (zawodowego) kierownika USC, natomiast uprawnienie do
przyjmowania jedynie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w takiej
sytuacji opierano na Instrukcji z 1955 r.
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego24
w interesującym nas zakresie wprowadziła nową jakość, zrywając z anachroniczną zasadą łączenia, na sposób stały, organu stojącego na czele miasta lub gminy
z funkcją kierownika USC. W dalszym ciągu w ustawie nie określono w sposób za20

W nieco zmienionej treści został on zawarty w art. 9 K.r.o. w tekście pierwotnym (Dz. U.
z 1964 r. Nr 9, poz. 59) „W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron
wolno zawrzeć niezwłocznie małżeństwo przed kierownikiem któregokolwiek urzędu stanu cywilnego lub przed jednym z członków prezydium miejscowej rady narodowej, bez przedstawienia
przewidzianych w ustawie dokumentów”.
21 J. Litwin. Prawa o aktach stanu..., s. 457.
22 Tamże, s. 458.
23 Zgodnie z pismem okólnym MSW z dnia 12 września 1958 r., syg. D.III. 8/27/58, sekretarz
gromadzki mógł być zastępcą kierownika USC tylko w przypadku powołania go na to stanowisko
przez prezydium rady w trybie art. 7 ust. 2 d.p.a.s.c. 1955. Nie koliduje to z przepisem przydzielającym sekretarzowi gromadzkiemu prowadzenie spraw w zakresie aktów stanu cywilnego (zob. § 3
ust. 1 pkt 5 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu
powoływania sekretarza gromadzkiego oraz jego obowiązków i praw (Dz. U. z 1958 r. Nr 10, poz.
34 ze zm.), który dotyczy czuwania nad techniczno-manipulacyjną stroną rejestracji; to samo dotyczy sekretarzy miejskich i osiedli, jeżeli zostaną powołani (§ 7 tegoż rozporządzenia).
24 Tekst pierwotny ustawy prawo o aktach stanu cywilnego zamieszczony w Dz. U. z 1986 r.
Nr 36, poz. 180. Ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 1987 r.
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dowalający jego statusu, ale przynajmniej jasno przepis art. 6 ust. 1 P.a.s.c. wskazał
na zawodowego kierownika USC będącego terenowym organem administracji
państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego jako osobę dokonywującą czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego25. Przepis ust. 2 natomiast
zezwalał w miastach liczących do 50 tys. mieszkańców oraz w gminach w razie
niemożności wykonywania tej funkcji przez zawodowego kierownika USC, pełnić tę funkcję również prezydentowi miasta albo naczelnikowi miasta lub gminy.
Swoiste novum tej regulacji to odwołanie się do tych ostatnich osób jako
działających jedynie w zastępstwie „w razie niemożności wykonywania tej funkcji przez kierownika urzędu”, ale w odniesieniu do wszystkich czynności, jakie
nakładała ustawa na kierownika USC. Należy pozytywnie ocenić przyjętą wówczas konstrukcję relacji pomiędzy zawodowym a niezawodowym kierownikiem
USC jako racjonalną odpowiedź na potrzeby praktyki. Przy terenowym organie
administracji państwowej stopnia podstawowego pozostały jedynie kompetencje
wynikające z K.r.o., niezależnie, czy organ ten pełnił funkcję kierownika USC
czy nie, w odniesieniu do przyjęcia oświadczeń o zawarciu małżeństwa i uznaniu
dziecka26. Dotyczyły one jedynie sytuacji nadzwyczajnych w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu. Były to kompetencje przywiązane na
stałe do piastowanych funkcji wówczas naczelnika miasta lub gminy, których jako
organ nie mógł się zrzec ani skutecznie przekazać innej osobie. Od dnia 27 maja
1990 r. na podstawie art. 39 pkt 2 ustawy kompetencyjnej27 przepis art. 6 P.a.s.c. otrzymał nowe brzmienie: „Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy) (ust.
1), Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent)
(ust. 2), Rada gminy może powołać innego kierownika urzędu stanu cywilnego
i jego zastępcę (zastępców) (ust. 3)”. Jednak o konsekwencjach prawnych tego
powołania ustawa milczała. Od tego momentu wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcję kierownika USC i jest nim od chwili wyboru. W tej formie
zatrudnienia nawiązuje się stosunek pracy z osobami pełniącymi funkcje organów w samorządzie28. Sama konstrukcja tego przepisu nie jest obca w zakresie
25

Przepis art. 17 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 roku – o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej (Dz. U.
z 1988 r. Nr 19, poz. 132) z dniem 1 stycznia 1989 r., dokonał zmiany w treści w art. 6 w ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1986 roku – prawo o aktach stanu cywilnego w ten sposób, że na końcu
zdania dodano wyrazy „lub zastępca kierownika.”
26 Zob. art. 9, 79 § 2K.r.o. w ówczesnym brzmieniu.
27 Dz. U. 1990, nr 34, poz. 198.
28 Kwestie wyboru organu wykonawczego gminy reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, ze zm. Szerzej M. Gurdek, Wójt jako kierownik urzędu stanu cywilnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 3, s. 91–98.
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rejestracji stanu cywilnego, zarówno na gruncie prawa o aktach stanu cywilnego
w Polsce, jak i innych krajach europejskich29. Pierwowzorem dla tych rozwiązań były z całą pewnością przepisy art. 8 ust. 1 dekretu z 1945 r., a także art.
7 ust. 1 dekretu 1955 r. Taki stan prawny został przetransponowany do ustawy
P.a.s.c. z 1986 r. w brzmieniu z 1990 r. (art. 6 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 r.). oraz obecnie obowiązującej ustawy (art. 6 ust. 3 P.a.s.c.). Pomimo przyjęcia jednolitego
rozwiązania od 1946 r. na początku lat 90 – w praktyce, a następnie w doktrynie pojawiło się pytanie, czy powołanie osobnego kierownika USC powoduje
utratę przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kompetencji w zakresie
rejestracji stanu cywilnego? Na pytania takie zgłaszane do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych odpowiedział dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich
w piśmie z 31 sierpnia 1994 r.30skierowanym do dyrektorów wydziałów spraw
obywatelskich urzędów wojewódzkich, stwierdzając, „że w sytuacji, gdy rada
gminy powoła innego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępców na
mocy art. 6 ust. 3 prawa o aktach stanu cywilnego, osoby wymienione w art. 6 ust.
2 nie tracą uprawnień kierownika urzędu stanu cywilnego. W praktyce powstaje
więc taka sytuacja, że oprócz wójta, burmistrza, prezydenta działa równolegle
kierownik urzędu stanu cywilnego i zastępcy powołani przez radę gminy”31. Jak
słusznie zauważył E. Smoktunowicz, „pogląd ten jest sprzeczny z ukształtowaną
od dawna w prawie administracyjnym zasadą, że kompetencje władcze administracji publicznej przydzielane są organom na zasadzie wyłączności. Zatem nie
mogą one równocześnie należeć do dwóch lub więcej organów” [...] „Zatem
zaprezentowanemu poglądowi dyrektora departamentu można przeciwstawić
pogląd inny, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta tak długo jest kierownikiem
urzędu stanu cywilnego ex lege, dopóki rada gminy nie powoła na to stanowisko
innej osoby. To powołanie powoduje przeniesienie na tę osobę należących do
tej chwili do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wszystkich kompetencji

29

Szerzej na ten temat zob. P. Kasprzyk, Юридичний статус службовця (керівника відділу)
реєстрації актів цивільного стану у вибраних європейських країнах, [w:] Актуальні питання
з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану, red. P. Kasprzyk, Lublin 2008, s. 117–132; P. Kasprzyk, Die Stellung des Standesbeamten in ausgewählten europäischen
Ländern, [w:] Das Standesamt als Dienstleistungsunternehmen – Realisation von Recht und
Kundenorientierung. Referate des 10. Kongresses des Europäischen Verbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten, Castel San Pietro Terme (Italien), 28. und 29. Mai 2010, Verlag
für Standesamtswesen, Frankfurt am Main–Berlin, s. 15–23.
30 Sygn. DO-IV-1293/3/94
31 Podobnie por. J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akta stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 660 i n.; E. Pachniewska, [w:] A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach
stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002, s. 25.
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kierownika urzędu stanu cywilnego”32. Następnie pojawiło się niczym nieuzasadnione w prawie stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Rady Ministrów,
zawarte w piśmie z 25 stycznia 1995 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym wskazał, że „uprawnienia wójta, burmistrza (prezydenta) do wykonywania
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego nabyte są mocą ustawy i tylko
przepis rangi ustawy, jak się wydaje, może tych uprawnień pozbawić. Zachodzi więc sytuacja, że oprócz wójta, burmistrza (prezydenta), którzy ze swoich
uprawnień będą korzystać w sytuacjach dla podniesienia rangi uroczystości
działa równolegle inny kierownik urzędu stanu cywilnego powołany przez radę
gminy”. Wydaje się, że jest to klasyczny przykład „prawotwórstwa urzędniczego”
pomijający prawidłową wykładnię gramatyczną, celowościową i historyczną tego
przepisu i utrwalający błędne przekonanie organów nadzoru i części samych
kierowników USC, jakoby obok nich mógł równolegle dokonywać czynności
w zakresie rejestracji stanu cywilnego wójt (burmistrz czy prezydent miasta).
Przywoływany w niniejszym artykule E. Smoktunowicz omawiając interesujące nas zagadnienie, postawił wręcz pytanie, „czy długotrwałość zwyczaju,
zapoczątkowanego wprawdzie niezgodnie z ustawą, nie spowodowała zmiany
ustawy w drodze tzw. desuetudo. Wydaje mi się, że właśnie taka sytuacja ma miejsce. Jeżeli przez ponad 40 lat rozumiano i stosowano przepis ustawy, wprawdzie
niezgodnie z jego prawidłową wykładnią, ale jednolicie i nikt tej praktyki nie
uznał skutecznie za bezprawną, to należy uznać, że praktyka ta nie jest sprzeczna
z prawem, gdyż inna wykładnia tegoż przepisu utraciła walor prawny w drodze desuetudo”33. Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być negatywna.
Po pierwsze, trudno się zgodzić z poglądem, jakoby dekret wraz z Instrukcją
z 1955 r. zapoczątkował praktykę równoczesnego działania w zakresie rejestracji
stanu cywilnego zawodowego i niezawodowego kierownika USC i jeżeli miało
to miejsce w praktyce, to były to sporadyczne przypadki, a więc trudno mówić
tu o wytworzeniu się praktyki i powszechnego przekonania o równorzędnym
i jednoczesnym działaniu obu organów. Trudno przyjąć, że wystąpienie publiczne wójta (burmistrza, prezydenta miasta)niekiedy w stroju zarezerwowanym dla
kierownika USC przy różnego rodzaju jubileuszach, w tym wręczenia odznaki
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP, jest takim
działaniem. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 16 października

32

E. Smoktunowicz, Czy desuetudo?..., s. 233 i 234. Podobne stanowisko prezentował J. Strzebińczyk, Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, „Rejent” 1999, nr 4,
s. 19.
33 E. Smoktunowicz, Czy desuetudo?..., s. 236.
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1992 r. o orderach i odznaczeniach34 upoważnienie takie ma marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a nie kierownik USC.
Także przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński nie jest czynnością z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Po drugie, w doktrynie prawa praktyki
tej nie uznano za bezprawną, gdyż przypadki takie, nawet jeżeli były, to nie mogły
prowadzić do tworzenia zasady, czy tym bardziej powszechnego przekonania
o zaistnieniu okoliczności będących warunkiem zastosowania desuetudo.
Nie można mówić o powszechnym przekonaniu, że norma ta obowiązuje
w wersji przedstawionej przez wysokiego rangą urzędnika, gdy praktyka wywołuje spory doktrynalne. M. Gurdek np. uchwałę rady gminy o powołaniu innego
kierownika USC traktowała jako lex specialis w stosunku do art. 6 ust. 2 P.a.s.c.
i na zasadzie lex specialis derogat legi generalii uznała, że przepis ten w ogóle nie
znajdował zastosowania w gminie, w której rada podjęła taką uchwałę, a osoba piastująca stanowisko wójta –pozbawiona była funkcji piastuna kierownika
USC35. Przeciwnego zdania był M. Ura, podkreślając ustawowe umocowanie
wójta jako kierownika USC, jego zdaniem powołanie przez radę gminy innego kierownika USC nie może prowadzić do zmiany ustawowej funkcji wójta36.
W tym tonie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 17 października 2007 r.37
stwierdzając w uzasadnieniu, iż skoro wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest
z mocy prawa – art. 6 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 kierownikiem USC, to nie przestaje nim
być także po powołaniu przez radę gminy innego kierownika USC. Powołując
się na art. 6 P.a.s.c. w jego pierwotnym brzmieniu, wzmocnił swoje przekonanie
opierając się na wykładni historycznej tego przepisu, która prowadzi jednak do
przeciwnego wniosku. Niewiele wspólnego z rzeczywistością ma także przekonanie sądu o wykonywaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) funkcji
kierownika USC pod nieobecność zawodowego kierownika USC powołanego
przez radę gminy lub przy specjalnych okazjach. Jakie to okazje, już nie wymienił.
Analizując treść uzasadnienia do tego wyroku można odnieść wrażenie, że przyjęcie rozwiązania prawnego o równoczesnym piastowaniu funkcji kierownika
USC z mocy prawa przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i jednocześnie
inną osobę powołaną przez radę gminy na stanowisko kierownika USC było
34

Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 ze zm. Zob. także Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r.
Nr 277, poz. 2743 ze zm.).
35 Zob. Gurdek, Status prawny kierownika urzędu stanu cywilnego, „Samorząd Terytorialny”
2008, nr 7–8, s. 119 i n.; tejże, Wójt jako kierownik..., s. 93.
36 M. Ura, Kierownik urzędu stanu cywilnego w systemie organów administracji publicznej, „Studia IuridicaLublinensia” 2007, nr 10, s. 141.
37 Sygn. II OSK 1324/07.
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podyktowane jedynie względami praktycznymi. W moim przekonaniu przyjęcie
takiej wykładni omawianego przepisu przez NSA prowadzi do błędnych wniosków absurda sunt vitanda. Pod względem funkcjonalnym rodzi się pytanie, po
co wójt (burmistrz, prezydent miasta) miałby zatrudnić innego kierownika USC,
gdyby chciał dalej dokonywać czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego?
Gdyby jedynie do pomocy w realizowaniu zadań w/w zakresie, to rada gminy,
widząc taka potrzebę, powinna powołać zastępcę (zastępców) kierownika USC.
Mimo ustawowego przyjęcia zasady o działaniu wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) jako kierownika USC ta sama ustawa dawała jednak możliwość powołania, a obecnie zatrudnienia, innej osoby na tym stanowisku. Zasada wyrażona
w art. 6 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 nie ma charakteru bezwzględnego działania wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przyjęcie, że jest on nim z mocy ustawy,
oznacza jedynie bezprzedmiotowość wydawania dokumentu uprawniającego
do pełnienia tej funkcji. W niniejszym opracowaniu wskazuje się przykłady na
niemożność jego działania jako kierownika USC, mimo że jest organem gminy.
Ponadto przyjęcie stanowiska NSA wyrażonego w tym wyroku rodzi znacznie
poważniejsze zagadnienia prawne, przedstawione w niniejszym opracowaniu38.
Co więcej, zmiany, jakie dokonywały się na przestrzeni ostatnich 25 lat
w zakresie P.a.s.c. w interesującym nas zakresie, nie były zharmonizowane ze
zmianami, jakie dokonywały się w tym samym okresie na gruncie K.r.o.39 Ewidentnym przykładem na rozdzielenie organów, jakim jest kierownik USC i wójt
(burmistrz, prezydent miasta), może być przepis art. 79 § 2 K.r.o. w dawnym
brzmieniu, jak i obecna treść art. 74. § 1 K.r.o., który temu ostatniemu daje możliwość przyjęcia do protokołu oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa
in mortis cusa. Jest to przyznana prerogatywa wynikająca z faktu piastowania
38

Warto w tym miejscu przytoczyć postanowienie SN z dnia 26 kwietnia 2007 r. sygn. I KZP
6/07, (Biul. SN 2007, Nr 5, poz. 18) „Należy jednak zauważyć, że zasada pierwszeństwa wykładni
językowej nie powinna prowadzić do wniosku, iż interpretatorowi wolno jest całkowicie ignorować wykładnię systemową lub funkcjonalną. (...) Może się bowiem okazać, że sens przepisu, który wydaje się językowo jasny, okaże się wątpliwy, gdy go skonfrontujemy z innymi przepisami lub
weźmiemy pod uwagę cel regulacji prawnej. Jednym z najmocniejszych argumentów o poprawności interpretacji jest okoliczność, że wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna dają zgodny wynik. W każdej zatem sytuacji, gdy nasuwa się podejrzenie, że wynik wykładni językowej
może okazać się nieadekwatny, interpretator powinien go skonfrontować z wykładnią systemową
i funkcjonalną. Ustalając zatem znaczenie językowe przepisu, należy brać pod uwagę także jego
kontekst systemowy i funkcjonalny, a więc na przykład inne przepisy prawne, wolę prawodawcy
oraz cel regulacji”.
39 Szerzej J. Gajda, Jeszcze o braku spójności unormowań zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Prawie o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 2, s. 47 i n., Zob. zestawienie tabelaryczne na następnej stronie.
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Prawo o aktach stanu cywilnego
data

akt prawny

treść

od 1 stycznia 1946 r.

dekret z 25 września
1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 1945 r. Nr 48,
poz. 282).

art. 8 (1) Urzędnikiem stanu cywilnego jest z mocy niniejszego prawa przełożony gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), zastępcą urzędnika stanu
cywilnego – jego zastępca (podwójci, wiceburmistrz, wiceprezydent miasta),
a o ile w skład organu zarządzającego gminy wchodzi więcej niż jeden zastępca
przełożonego, zastępcą urzędnika stanu cywilnego jest ten, któremu stosownie do wewnętrznego podziału czynności zadanie to przypadnie. (2) Przepisu
ust. (1) nie stosuje się, o ile okręgowa władza nadzorcza lub za jej zezwoleniem
przełożony gminy ustanowi dla danego obwodu specjalnego urzędnika stanu
cywilnego oraz jego zastępcę; przełożony gminy może w tym trybie ustanowić
jedynie innego urzędnika zarządu gminnego”.

od 31 sierp- dekret z 8 czerwca
nia 1955 r. 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U z 1955 r. Nr 25,
poz. 151 ze zm.).

art. 7. 1. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest przewodniczący prezydium rady narodowej, jego zastępcą – sekretarz prezydium. W razie potrzeby
prezydium rady narodowej może powołać drugiego zastępcę. 2. Prezydium
rady narodowej może powołać osobnego kierownika urzędu stanu cywilnego
oraz jego zastępcę lub zastępców”.

od 1 marca
1987 r.

art. 6. 1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik
urzędu stanu cywilnego, który jest terenowym organem administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego. 2. W miastach liczących
do 50 tys. mieszkańców oraz w gminach funkcję organu, o którym mowa w ust.
1, może pełnić również prezydent miasta albo naczelnik miasta lub gminy, w razie niemożności wykonywania tej funkcji przez kierownika urzędu.

ustawa z 29 września
1986 r.
(Dz. U. z 1986 r. Nr. 36,
poz. 180 ze zm.).
Od 16 lipca 2004 r.
tekst jedn.: Dz. U.
z 2004 r. Nr 161,
poz.1688.
Od 7 października
2011 r. tekst jedn.: Dz.
U. z 2011 r. nr 212, poz.
1264.
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Prawo rodzinne
data

akt prawny

od 1 stycznia
1946 r. do
dnia 30 września 1950 r.
(włącznie)

dekret z 25 września
1945 r. – Prawo małżeńskie
(Dz. U. z 1945 r. Nr
48, poz. 270).

treść
zawarcie małżeństwa

uznanie dziecka/ojcostwa

art. 12 § 1 Małżeństwo może być za- art. 69 ust 1 d.p.a.s.c. 1945
warte przed urzędem stanu cywilnego
niezależnie od miejsca zamieszkania
wstępujących w związki małżeńskie.
§ 2 Jedynie małżeństwo, zawarte
przed urzędnikiem stanu cywilnego,
ma skutki prawne w obliczu Państwa.

od 1 paź- ustawa z 27 czerwca
d z i e r n i k a 1950 r. – Kodeks ro1950 r.
dzinny
(Dz. U. z 1950 r. Nr
34, poz. 308 ze zm.).

art. 1 § 1 Małżeństwo zostaje zawarte, art. 69 ust 1 d.p.a.s.c. 1945
gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie art. 39 ust 1–2 d.p.a.s.c. 1955
obecni złożą przed urzędnikiem stanu
cywilnego zgodne oświadczenia, że
wstępują w związek małżeński. § 2 Jeżeli oświadczenia nie zostały złożone
przed urzędnikiem stanu cywilnego,
małżeństwo nie jest zawarte.
art. 5 W razie niebezpieczeństwa, zagrażającego bezpośrednio życiu jednej
ze stron, wolno zawrzeć małżeństwo
przed którymkolwiek urzędnikiem
stanu cywilnego i bez przewidzianych
prawem dokumentów [...].

od 1 stycznia ustawa z 25 lutego
1965 r.
1964 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9,
poz. 59 ze zm.)
Tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r., poz. 583.

art. 1 § 1. Małżeństwo zostaje zawarte,
gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie
obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że
wstępują ze sobą w związek małżeński.
§ 2. W wypadku gdy oświadczenia
o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone bez zachowania powyższego przepisu, małżeństwo nie jest
zawarte [...].
art. 9. W razie niebezpieczeństwa
grożącego bezpośrednio życiu jednej
ze stron wolno zawrzeć niezwłocznie
małżeństwo przed kierownikiem któregokolwiek urzędu stanu cywilnego
lub przed jednym z członków prezydium miejscowej rady narodowej, [...].

art. 79 § 1. Uznanie dziecka może
nastąpić przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego albo przed sądem
opiekuńczym. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca może on uznać dziecko także
przed którymkolwiek z członków prezydium miejscowej rady narodowej
albo przed notariuszem.

zm. od 1 marca 1987 r. art. 9. W razie niebezpieczeństwa gro(Dz. U. z 1986 r. Nr żącego bezpośrednio życiu jednej ze
36, poz. 180), art. 85 stron małżeństwo może być zawarte
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego, [...].

art. 79 § 1. Uznanie dziecka może
nastąpić przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego albo przed sądem
opiekuńczym, [...]. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca może on uznać dziecko
także przed terenowym organem administracji państwowej o właściwości
ogólnej stopnia podstawowego albo
przed notariuszem.
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Prawo o aktach stanu cywilnego
data

akt prawny

treść

zm. od 1 stycznia
1989 r.
(Dz. U. z 1988 r. Nr 19,
poz. 132), art. 17

art. 6. 1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik
urzędu stanu cywilnego, który jest terenowym organem administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego. 2. W miastach liczących
do 50 tys. mieszkańców oraz w gminach funkcję organu, o którym mowa w ust.
1, może pełnić również prezydent miasta albo naczelnik miasta lub gminy, w razie niemożności wykonywania tej funkcji przez kierownika urzędu.

zm. od 27 maja 1990 r. art. 6. 1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik
(Dz. U. z 1990 r. Nr 34, urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy). 2. Kierownikiem urzędu
poz. 198), art. 39 pkt 2. stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). 3. Rada gminy może powołać innego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcę (zastępców).

zm. od 29 października
2008 r. (Dz. U. z 2008 r.
Nr 182, poz.1121),
art. 1

art. 6. 1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik
urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy). 2. Kierownikiem urzędu
stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu
cywilnego w gminach powyżej 50 000 mieszkańców. 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu
stanu cywilnego w gminach poniżej 50 000 mieszkańców. 5. Wójt (burmistrz,
prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku zastępcy (zastępców)
kierownika urzędu stanu cywilnego.

od 1 marca Ustawa z 28 listopada
2015 r.
2014 r.
Prawo o aktach stanu
cywilnego
(Dz. U. z 2014 r., poz.
1741)

art. 6. 3. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent
miasta). 4. W okręgach liczących poniżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz,
prezydent miasta) zatrudnia zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego oraz
może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.
5. W okręgach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu
cywilnego oraz może zatrudnić zastępcę lub zastępców kierownika urzędu stanu cywilnego.
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Prawo rodzinne
data

akt prawny

treść
zawarcie małżeństwa

uznanie dziecka/ojcostwa

art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego oświadczenia,
że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również
zawarte, gdy mężczyzna i kobieta
zawierający związek małżeński [...]
w obecności duchownego oświadczą
wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu
i kierownik urzędu stanu cywilnego
następnie sporządzi akt małżeństwa
[...].
Art. 9. § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu
jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą
być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
[...]. § 2. W razie niebezpieczeństwa
grożącego bezpośrednio życiu jednej
ze stron oświadczenia przewidziane
w art. 1 § 2 mogą być złożone przed
duchownym [...].

art. 79. § 1. Uznanie dziecka może
nastąpić przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego albo przed sądem
opiekuńczym, [...]. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka uznanie
dziecka może nastąpić także przed
notariuszem.

zm. od 27 maja 1990 r.
(Dz. U. z 1990 r. Nr
34, poz. 198), art. 3
pkt 5
zm. od 15 listopada
1998 r.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Kodeks postępowania cywilnego, Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego
w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
(Dz. U. z 1998 r. Nr
117, poz. 757), art. 1

zm. od 13 czerwca
2009 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr
220, poz. 1431), art. 1

art. 73. § 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko
pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, [...].
art. 74. § 1. W razie niebezpieczeństwa
grożącego bezpośrednio życiu matki
dziecka lub mężczyzny, od którego
dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może
zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu
wobec wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo
gminy [...].
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urzędu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) a nie kierownika USC. Zatem
można wskazać na przypadki w K.r.o., kiedy wójt (burmistrz, prezydent miasta) działa jako organ obok organu, jakim jest kierownik USC. Od początku lat
90. nowelizacje P.a.s.c., a zwłaszcza art. 39 wprowadzony ustawą z dnia 17 maja
1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw40, nadał nowe brzmienie art. 6 ust. 2 P.a.s.c.41 W kontekście naszych
rozważań, począwszy od tej nowelizacji możemy mieć wątpliwości m.in. co do
osoby uprawnionej do przyjęcia oświadczeń od nupturientów o wstąpieniu
w związek małżeński, z uwagi na brzmienie przepisu art. 1 § 1 i 9 K.r.o. w jego
nowelizowanych wersjach. W obecnym brzmieniu art. 9 K.r.o. po nowelizacji
z 1998 r. nie daje możliwości wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przyjęcia oświadczenia w sytuacji nadzwyczajnej in mortis cusa, co nie oznacza, że
zmiana ta dała, czy utrzymała możliwość przyjęcia tych oświadczeń w sytuacjach
zwyczajnych. Może on przyjąć przedmiotowe oświadczenia jedynie w sytuacji,
gdy w gminie nie ma zatrudnionej innej osoby na stanowisku kierownika USC.
Według np. K. Gondorka, A. Ustowskiej powołanie innego kierownika USC,
wówczas jeszcze przez radę gminy, dawało wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) jedynie kompetencje do dokonywania czynności in articulo mortis
wynikających z art. 9 i 79 §2 K.r.o.42
Standardy etyczne kierownika USC

Nie ulega wątpliwości, że kierownik USC powinien spełniać wysokie standardy etyczne. W literaturze odnajdujemy podział standardów etycznych administracji publicznej na personalne i zdepersonalizowane43. W pierwszym modelu,
tzw. modelu wzorca osobowego urzędnika, chodzi m.in. o wewnętrzny system
wartości, cechy charakteru i postawy, takie jak: uczciwość, uprzejmość, odpowiedzialność, życzliwość, sumienność, lojalność, nieposzlakowana opinia czy
gotowość do stałego zawodowego doskonalenia się. Jak pisze T. Barankiewicz,
„w wyniku różnych tendencji i wpływów, głównie ze strony tradycji anglosaskiej,
40

Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198.
Istotną zmianą w omawianym zakresie była jeszcze nowelizacja P.a.s.c. dokonana w art. 1
ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1121).
42 K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 1991, s. 61.
43 Szerzej T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce, Lublin, 2013, s. 29 i n.; H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Warszawa
2004, s. 305 i n.
41
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coraz większego znaczenia nabiera model wzorca osobowego urzędnika. Jednak
postawić można pytanie, czy nie rezygnuje się zbyt łatwo z ważnych organizacyjnych i zdepersonalizowanych standardów jakości funkcjonowania administracji?”. Warto zaznaczyć, że w Europie dominował zdepersonalizowany model
standardów etycznych.
Według koncepcji M. Webera podstawowe znacznie miała „bezosobowa
legitymizacja organu władzy, który postępuje według kryteriów, przynajmniej
założeniowo, całkowicie obiektywnych. Gwarancją dobrego postępowania
urzędników miały być takie kryteria i czynniki, jak wysoki poziom specjalizacji,
hierarchiczna struktura organizacyjna, zawodowe kwalifikacje urzędników i depersonalizacja działań”44. Model ten, chociaż racjonalny i klarowny, jak pisze
T. Barankiewicz, okazał się jednak w praktyce ułomny i „wykluczył istotne we
wszelkich praktykach społecznych owo pierwotne poczucie odpowiedzialności
pracownika, osobiste reagowanie na potencjalne nadużycia, błędy, konflikty interesów i postawy nieetyczne”45.
Obecnie pod wpływem anglo-amerykańskiej kultury prawnej i administracyjnej duże znaczenie zyskuje podejście personalne, a w związku z tym nacisk
kładzie się na profesjonalizację i osobowe cechy pracowników administracji, takie jak: uczciwość, rzetelność, sumienność urzędnika, aktywność, kreatywność
postępowania, które wykracza poza rutynowe spełnianie obowiązków i powierzonych zadań, uprzejmy stosunek do stron lub osób, których sprawami urzędnik
się zajmuje46.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) i zawodowy kierownik USC
jako pracownicy samorządowi

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych47 w odniesieniu do osób zatrudnionych w urzędach samorządowych oraz innych samorządowych jednostkach
organizacyjnych. W literaturze przyjmuje się, że normatywne kryterium wyodrębnienia powyższej grupy nie opiera się na rodzaju wykonywanej pracy, lecz
miejscu zatrudnienia. Tak więc pracownikiem samorządowym jest każda osoba
fizyczna, która pozostaje w stosunku pracy z wymienioną przez ustawodawcę
44

T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu ..., s. 15.
Tamże, s. 36
46 Zob. art. 24 i n. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r., poz. 594.), [dalej cyt.: u.s.g.]; T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 252–253; T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu..., s. 37.
47 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz.1202. [dalej cyt.: u.p.s.].
45
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w art. 2 u.p.s. jednostką samorządową. Efektem przyjęcia takiego kryterium jest
ukształtowanie praw i obowiązków zróżnicowanej grupy zawodowej pełniącej
funkcje związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i wydawaniem
rozstrzygnięć indywidualnych w postaci decyzji administracyjnych. Wójt jest
zatrudniony jako pracownik samorządowy na podstawie wyboru48, natomiast
zawodowy kierownik USC w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na podstawie umowy o pracę49.
Nawiązanie stosunku pracy z wyboru następuje, jeżeli wynika z niego
obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika50. Co prawda ustawodawca nie posługuje się terminem mandat przy nawiązaniu stosunku pracy
z wyboru, mimo to należy przyjąć, że traktuje on (choć nie wprost) mandat
jako element definicji wyboru – źródła stosunku pracy. Wybór jako podstawa
zatrudnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w samorządzie terytorialnym ma charakter obligatoryjny na szczeblu gminy (miasta). Jest szczególnego
rodzaju stosunkiem pracy zawartym na czas określony, a więc jest z założenia
kadencyjny, ponieważ wiąże się ściśle z okresem pełnienia mandatu przez osobę
powołaną51. Ogólną charakterystykę wyboru zawiera art. 73 § 1 K.p., przy tym
wybór jest jednocześnie oświadczeniem woli o chęci nawiązania stosunku pracy.
Uznaje się bowiem, że zgoda na kandydowanie w wyborach jest dostatecznym
uzewnętrznieniem woli nawiązania stosunku pracy w przypadku dokonania elekcji, a w przypadku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) akt wyboru powoduje
automatycznie nawiązanie stosunku pracy52.
Należy zauważyć, że ustawa o pracownikach samorządowych nie reguluje
takich istotnych kwestii, jak np. tryb wyboru czy przyczyny wygaśnięcia mandatu
pracownika samorządowego z wyboru. Nie oznacza to jednak, że akt ten reguluje
wyczerpująco prawa i obowiązki pracowników samorządowych z wyboru. Kodeks pracy stosuje się do tych pracowników tylko w zakresie nieunormowanym
w sposób odmienny przez przepisy u.p.s.
Z regulacji zawartej w ustawie wynika, że kodeks pracy pełni w tym wypadku dwojaką rolę: a) stanowi subsydiarne (pomocnicze) źródło prawa stosunku pracy pracowników samorządowych z wyboru w konkretnie wskazanych
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Zob. art. 4 ust. 1 pkt 1 litera c u.s.g.
Zob. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt. 1, art. 11 us.t 1 u.s.g.
50 Zob. art. 73 § 1 k.p.
51 Dlatego należy przyjąć, że wraz z ustaniem mandatu stosunek pracy z wyboru rozwiązuje
się ex lege bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych (art. 73 § 2 k.p.).
52 Por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 11 maja 2010 r., sygn. III SA/Lu 106/10.
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sytuacjach; b) stanowi dodatkowe, tzw. ogólne subsydiarne źródło prawa stosunku pracy tych pracowników53.
Pracodawcą wójta jest urząd gminy54 a czynności z zakresu prawa pracy
wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały55. Urząd gminy (miasta)
stanowi organ pomocniczy wójta. Wynika to z art. 33 ust. 1 u.s.g. Zgodnie z jego
treścią wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Stosownie do art. 33
ust. 2 u.s.g. organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin
organizacyjny nadany przez wójta w drodze zarządzenia56.
Natomiast umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy została
przewidziana dla tych pracowników, dla których nie zastrzeżono innych podstaw
zatrudnienia w postaci wyboru lub powołania, tak jest obecnie w przypadku
kierownika USC lub jego zastępcy. Jest to najbardziej powszechna i korzystna
forma zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
na kierownicze stanowiska urzędnicze57. Ustawodawca bliżej nie charakteryzuje
umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia, wobec czego należy zastosować
wprost przepisy kodeksu pracy58. Ta forma zatrudnienia jest traktowana również
przez prawo Unii Europejskiej jako typowa i podstawowa59. Procedura naboru,
poprzedzająca nawiązanie stosunku pracy z zawodowym kierownikiem USC
53

A. Giedrewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami
samorządowymi, Warszawa 2008, s. 68. Jedno ze źródeł prawa pracy – jak wynika z treści art. 9
§ 1 k.p. – stanowi statut, jeżeli jest „oparty” na ustawie i określa prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W doktrynie prawa istnieją rozbieżności co do charakteru prawnego statutu jednostki
samorządowej. W związku z powyższym część autorów stwierdza, że statuty posiadają charakter
aktów wewnętrznego kierownictwa. Zob. np. Z. Leoński, Ustrój samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1991, s. 23; E. Ura, Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego, Lublin 1995, s. 77. Należy dodać, że E. Ura zmieniła
powyższe stanowisko w kolejnej swojej pracy; tejże, Prawo urzędnicze, Warszawa 2004, s. 76.
54 Zob. art. 8 ust. 1 u.s.g.
55 Zob. art. 8 ust. 2 u.s.g.
56 A. Giedrewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami
samorządowymi, Warszawa 2008, s. 154
57 Zob. art. 11 i n. u.s.g.
58 Zob. art. 25 i n. k.p.
59 Por. dyrektywa 99/70/WE Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP)
oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) – (Dz. Urz. WE L z 10.07.1999,
s. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, s. 368).
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i jego zastępcą, na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze została podporządkowana czterem zasadom: otwartości, konkurencyjności, równości i jawności60.
Zasada otwartości pozwala na przystąpienie do tzw. konkursu otwartego każdej
osobie, spełniającej warunki przewidziane w ustawach; konkurencyjność ma na
celu wyłonienie najlepszego kandydata pod względem walorów zawodowych,
m.in. wiedzy, umiejętności; zasada równości gwarantuje pełny dostęp służby
publicznej na jednakowych zasadach, a jawność naboru umożliwia wszystkim
zainteresowanym dotarcie do informacji o naborze, jego przebiegu i wyniku.
Obecnie obowiązek przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika USC
lub jego zastępcy nie jest obligatoryjny, co wynika wprost z brzmienia art. 11
ust. 1 w zw. z art. 12 u.p.s. Ustawodawca w myśl tych przepisów przyznał pierwszeństwo naborowi wewnętrznemu, a nabór kandydatów na wolne kierownicze
stanowiska ma zastosowanie do nowo zatrudnianych osób spoza urzędu gmin.
Wójt i zawodowy kierownik USC jako organy administracji publicznej

Kierownik USC i jego zastępca są pracownikami samorządowymi, a zadania pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników USC wykonuje stojący
na czele urzędu gminy (miasta) wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będący
organem gminy61 i jednocześnie kierownikiem USC62. Do właściwości organów
gminy z dniem wejścia w życie tzw. ustawy kompetencyjnej przeszły, jako zadania zlecone, zadania i kompetencje należące dotychczas do rad narodowych
i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego63.
Organami gminy wówczas były: rada gminy i zarząd gminy64. Oba organy miały charakter kolegialny. Kolejna zmiana ustawy o samorządzie gminnym,
dokonana ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. – o bezpośrednim wyborze wójta,
60

Dwie pierwsze wynikają explicite z art. 11 ust. 1 u.p.s., trzecią określa art. 60 Konstytucji
RP, a ostatnia, dotycząca organizacji naboru, wyrażona została implicite w art. 13 ust. 1 i 4 i art.
14–15 ust. 1–2 u.p.s. Obecnie ustawodawca w sposób jednoznaczny określa sytuacje, w których
kierownicze stanowisko urzędnicze nie może być uznane za wolne.
61 Zob. art. 26 u.s.g.
62 Zob. art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1741). Zob. art. 6 ust. 3 P.a.s.c. i art. 33 u.s.g. oraz art. 2 pkt 3 u.p.s. W art. 4
u.p.s. pojawiają się także sformułowanie, tj. wójt jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej
oraz wójt jako kierownik samorządowych jednostek organizacyjnych.
63 Art. 3 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198).
64 Art. 15 ust. 1 i 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
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burmistrza i prezydenta miasta, wprowadziła w miejsce kolegialnych organów
wykonawczych gmin (zarządów), organy jednoosobowe: wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Do tego stanu prawnego nawiązuje obecne brzmienie
art. 11a u.s.g. Na podstawie art. 3 pkt 5 ustawy kompetencyjnej organy gminy
były właściwe do przyjmowania oświadczeń z K.r.o. o: a) wstąpieniu w związek
małżeński, b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, c) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach
możności lub niemożności zawarcia małżeństwa, d) wyborze nazwiska, jakie
będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, f) powrocie małżonka
rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, g) uznaniu dziecka, h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa czy
i) nadaniu dziecku nazwiska męża matki. Ponadto na podstawie art. 3 pkt 19 ustawy kompetencyjnej organy gminy stały się właściwe z ustawy z dnia 29 września
1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie należącym do kierownika
USC. Innymi słowy, zadania należące dotychczas do zawodowego kierownika
USC będącego terenowym organem administracji państwowej o właściwości
szczególnej stopnia podstawowego na podstawie powyższego przepisu przeszły
do kompetencji organów gminy. Trudno sobie wyobrazić, aby czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego dokonywał ówczesny kolegialny organ wykonawczy gminy, a z uwagi na przyjętą i ugruntowaną terminologię, że to kierownik
USC dokonuje czynności w zakresie rejestracji i przyjmuje oświadczenia ww.
z K.r.o., ta sama ustawa kompetencyjna w art. 39 zmieniła treść art. 6 ust. 2 P.a.s.c.
z 1986 r., wskazując, że jest nim wójt lub (burmistrz, prezydent miasta). Przepis
ten wyraźnie uściślał art. 3 ustawy kompetencyjnej i miał charakter porządkowy
w tym zakresie. Poprzez wskazanie na osobę wójta jako przewodniczącego zarządu i jednocześnie upoważnioną do prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
w gminie stanowiącej okręg urzędu stanu cywilnego wytworzyło się ponownie
powiązanie personalne kierownika USC i osoby będącej organem wykonawczym w gminie. Związanie owe, jakie ma miejsce na gruncie art. 6 ust. 2 P.a.s.c.
z 1986 r., nigdy nie miało charakteru bezwzględnego z uwagi na treść art. 6 ust.
3 P.a.s.c. z 1986 r., w którym zawarte jest upoważnienie dla organu gminy, jakim
jest rada gminy, do powołania innego niż wójt (burmistrz, prezydent miasta)
kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy (zastępców)65. Rada gminy powołując zawodowego kierownika USC powierzyła mu zadania w ramach
65

Zob. art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198).
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przyznanych mu przez P.a.s.c. z 1986 r. kompetencji, w których mieści się m.
in. władztwo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, czego konsekwencją jest przyznanie zawodowemu kierownikowi USC
z chwilą powołania, obecnie zatrudnienia, statusu organu. P. Sobotko słusznie
podkreśla, że z całokształtu regulacji ustawowej wyłania się obraz kierownika
USC jako organu wyodrębnionego kompetencyjnie, posługującego się jednak
– a casu ad casum – władztwem publicznym i działającego samodzielnie na podstawie prawa66.
Mamy więc dwa organy działające na gruncie P.a.s.c., ale nie równolegle.
Przepisy art. 6 ust. 3 P.a.s.c. z 1986 r., należy interpretować wraz z ust. 2 pozostającym z nim w funkcjonalnym powiązaniu, inaczej każda próba oddzielenia
obu przepisów przy interpretacji prowadzi do błędnego wniosku o dualizmie
działania obu organów. Gdyby ustawodawca nie zechciał wprowadzić art. 6 ust.
2 P.a.s.c. z 1986 r., to uzasadnionym mógłby być pogląd o równoczesności działania obu organów w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Jednak wójt (burmistrz, prezydent miasta) i kierownik USC to odrębne
konstrukcyjnie organy administrujące67, a powołanie innej osoby na stanowisko
kierownika USC sprawia, że organ gminy nie jest już uprawniony do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego68. Stanowisko takie można
uzasadniać nie tylko w drodze wykładni gramatycznej, ale także historycznej
i celowościowej. Odmiennego zdania jest A. Szadok-Bartuń, przywołując konstrukcję prawną unii personalnej w osobie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
– kierownika USC, piastuna dwóch urzędów. I tak jest, lecz do momentu, gdy
w danym okręgu USC nie zostanie powołany zawodowy kierownik USC w myśl
66

P. Sobotko, Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 sierpnia 2010 r. (sygn. akt II SA/Ol 415/10), „Metryka. Studia
z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 2, s. 46 i n.
67 Podobnie, M. Gurdek, Status prawny kierownika ..., s. 114–115; M. Gurdek, Wójt jako kierownik..., s. 91.
68 M. Gurdek, Status prawny, s. 113; P. Sobotko, Zakres stosowania, s. 47. Za utratą uprawnień
wójta (burmistrza, prezydenta) w przypadku powołania zawodowego kierownika USC opowiedział się m.in. P. Kasprzyk, Pozycja prawna urzędnika stanu cywilnego w Polsce i na Ukrainie, [w:]
Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, pod red. H. Ciocha, P. Kasprzyka,
Lublin 2007, s. 171; tenże, Pozycja prawna kierownika urzędu stanu cywilnego, „Technika i USC”
2009, nr 2, s. 14–15; tenże, Pozycja prawna urzędnika stanu cywilnego w wybranych krajach europejskich. Cz. 1, „Technika i USC” 2010, nr 4, s. 5; M. Gurdek, Status prawny kierownika..., s. 119 i n;
tejże, Wójt jako kierownik..., s. 93 i n.; T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2010,
s. 35; Odmiennie, mimo że wcześniej prezentowała inne stanowisko, A. Szadok-Bartuń, Procedura
zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego, Wrocław
2013, s. 390.
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zasady: jeden urząd – jeden piastun. Nie sposób przyjąć, aby piastunem organu,
jakim jest kierownik USC, były jednocześnie dwie osoby, tj. organ gminy, jakim
jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) i zawodowy kierownik USC powołany
na ten urząd. Taki pogląd jest sprzeczny z wykładnią gramatyczną ustawy P.a.s.c.
oraz wykładnią historyczną i celowościową. Można również postawić sobie pytanie, w jakim celu ustawodawca miałby tworzyć tak „karkołomną” konstrukcję i czemu miałaby ona służyć. Nawet zwolennicy tej konstrukcji w literaturze
przedmiotu nie podają racjonalnego jej uzasadnienia, poprzestając jedynie na
jej zaprezentowaniu.
Wójt może jednak działać w granicach upoważnienia ustawowego jako organ gminy, niezależnie od zawodowego kierownika USC i takie uprawnienie daje
mu przepis art. 74 § 1 K.r.o., innych kompetencji tego organu administracji w zakresie należącym do kierownika USC nie należy suponować. Istotnym novum
z punktu widzenia ustroju organów uprawnionych do dokonywania czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest przepis art. 9 ust. 2 P.a.s.c., w którym
niejako upodmiotowiono i zrównano pozycję zastępcy kierownika USC z pozycją samego kierownika USC69. Jest to zmiana w pełni pożądana i słuszna, m.in.
dla tego że zastępca zawsze jest zawodowym urzędnikiem stanu cywilnego w odróżnieniu od kierownika USC z wyboru, w przypadku niepowołania w danym
okręgu USC zawodowego kierownika USC. I w takim przypadku ustawodawca, zdając sobie sprawę ze słabości pozostawienia w dalszym ciągu możliwości
funkcjonowania w danym okręgu kierownika USC z wyboru, chciał zapewnić
prawidłową obsługę obywateli w osobie zawodowego zastępcy kierownika USC.
Wzmocnienie pozycji zastępcy kierownika USC jest w pierwszym rzędzie ukłonem skierowanym przez ustawodawcę w kierunku gmin, w których nie powołano
zawodowego kierownika USC, a tę funkcję pełni wójt lub burmistrz.
Kierownik USC, a obecnie także zastępca kierownika USC, jako organ administracji publicznej w zakresie kompetencji przypisanych mu z mocy P.a.s.c.,
jest autonomiczny, tzn. działa w imieniu własnym, a nie z upoważnienia organu gminy70, a w związku z tym piastun takiego organu nie może mu wydawać
żadnych poleceń71. W tym zakresie nie mają zastosowania przepisy art. 33 ust.
4–5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym72, na mocy których
urząd gminy jest jedynie aparatem pomocniczym wójta, przezeń kierowanym
69

Szerzej zob. P. Kasprzyk, Rozważania o pozycji kierownika..., s. 109 i n.
M. Gurdek, Praktyczne problemy wynikające z niedoskonałej regulacji prawnej ustawy
z 19 września 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie
skarbowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 3, s. 54–56.
71 P. Sobotko, Zakres stosowania..., s. 47 przypis 31.
72 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594.
70
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i wykonującym w jego imieniu niektóre zadania. W kontekście nowej ustawy
i treści art. 9 ust. 1 P.a.s.c. słusznym dalej wydaje się postulat de lege ferenda zaproponowany przez P. Sobotkę, polegający na uzupełnieniu tego przepisu o jednoznaczne określenie, iż kierownik USC jest organem administracji publicznej73.
Organ administracji stanowi wyodrębnioną część aparatu państwowego,
tworzoną na podstawie prawa, działającą w imieniu i na rachunek państwa w zakresie przyznanej mu przez prawo kompetencji74. W literaturze postawiono
pytanie, do której grupy organów administrujących zaliczyć należy kierownika
USC? Czy jest to organ administracji publicznej sensu stricto, czy też jest to raczej
organ w znaczeniu funkcjonalnym?75 Pomimo brzmienia art. 6 ust. 1 P.a.s.c.,
będącego odpowiednikiem art. 5a dotychczas obowiązującej ustawy, który stanowi, że USC wchodzą w skład urzędu gminy, obecnie wprowadzono zmianę
jedynie o charakterze werbalnym. Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana
przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, stąd też zarówno organem nadzoru, jak i organem odwoławczym w tych sprawach jest wojewoda76. Organem nadzoru zwierzchniego
w sprawach należących do zadań kierownika USC jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych77.
Obowiązująca ustawa P.a.s.c., podobnie jak i poprzednia, nie określa nawet
w sposób zadowalający statusu kierownika USC i nadal posługuje się terminologią, która wskazuje na brak odróżnienia przez ustawodawcę organu, jakim jest
kierownik USC, od jego aparatu pomocniczego w postaci urzędu stanu cywilnego będącego strukturalnie wyodrębnioną częścią urzędu gminy (miasta)78.
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P. Sobotko, Zakres stosowania..., s. 47.
Zob. J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 62.
75 Zob. P. Sobotko, Zakres stosowania...,s. 46 i n.
76 Art. 11 ust. 2 P.a.s.c.
77 Art. 11 ust. 3 P.a.s.c. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze. zm.) sprawy rejestracji
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk należą do działu „sprawy wewnętrzne”.
78 Np. art. 6 ust. 1 „Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach
stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej”. Regulacja ta w dalszym
ciągu świadczy o zespoleniu organizacyjnym aparatu pomocniczego organu wykonawczego gminy (miasta), jakim jest urząd gminy (miasta) oraz USC, które ma swoje uzasadnienie budżetowe.
P. Sobotko, Zakres stosowania..., s. 46 i n. stwierdza, że w razie wyłączenia USC ze struktury urzędu
gminy (miasta) musiałby on być oddzielną jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), co
nie znajduje uzasadnienia z uwagi na skalę prowadzonej działalności. W tej sytuacji urząd gminy
(miasta), podzielony na określone komórki organizacyjne, stanowi podstawową jednostkę budżetową. Na niejednoznaczność pojęcia „urzędu” i relację z pojęciem „organu” wskazuje A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, K.p.a. Komentarz, Kraków 2005, s. 37–38; J. Filipek, Prawo
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Pewne wskazówki odnośnie do publicznoprawnego charakteru czynności
kierownika USC jako organu wywieść można z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej79, mocą której większość z tych czynności podlega obowiązkowej opłacie80. Podstawą do objęcia działań kierownika
USC opłatą skarbową było uznanie ich za czynności urzędowe, dokonywane
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (art. 1 ust. 1 pkt 1
ustawy o opłacie skarbowej). Jak zauważa P. Sobotko, nie wszystkie z czynności
urzędowych kierownika USC będą należały ściśle do sfery prawa administracyjnego, podając przykład odebrania od testatora oświadczenia woli i protokolarne
sporządzenie testamentu allograficznego81. Ponadto w tekście ustawy P.a.s.c. jest
wiele odwołań do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy82. K.r.o., będący ustawą z obszaru prawa prywatnego (cywilnego – rodzinnego), zawiera w swej treści aż 28 odniesień do działań kierownika USC.
W ustawie P.a.s.c. prawodawca nie wypowiedział się wprost w kwestii stosowania
przepisów K.p.a. przez kierowników USC w sprawach z zakresu rejestracji stanu
cywilnego, ani też nie scedował kompetencji do określenia zakresu stosowania
procedury administracyjnej przez przepisy wykonawcze. Jedynie w art. 12 ust.
1 P.a.s.c. odesłał do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego83 w sprawach nieuregulowanych ustawą. Regulacją wskazującą na administracyjnoprawny charakter niektórych czynności dokonywanych
przez kierownika USC jest przepis art. 5 ust. 5: „czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji
administracyjnej albo czynności materialno-technicznej”. Formę decyzji zastrzeżono przy odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
(art. 5 ust. 6 P.a.s.c.), w art. 59 ust. 4 P.a.s.c., odmawiając przyjęcia oświadczenia
o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie
zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity, lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia i wybierając
dziecku imię z urzędu. Na objęcie części czynności kierownika USC procedurą
administracyjne. Instytucje ogólne, cz. I, Kraków 2003, s. 305–310; P. Sobotko, Zakres stosowania...,
s. 48.
79 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628. Tak zob. P. Sobotko, Zakres stosowania..., s. 50.
80 W rezultacie użycia przez ustawodawcę klauzuli generalnej (Załącznik do ustawy o opłacie
skarbowej – cz. I pkt 2) są to wszystkie czynności kierownika USC z wyjątkiem zwolnionych
(tj. sporządzenia aktu urodzenia lub zgonu oraz przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub
o nadaniu dziecku nazwiska męża matki).
81 Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.
121 ze zm.).
82 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 583.
83 Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195.
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administracyjną wskazują ponadto wspomniane już przepisy art. 11 ust. 1–2
pkt 2. P.a.s.c. oraz art. 12 ust. 1–2 i 14 ust. 1–4 ustawy z dnia 17 października
2008 r. o zmianie imienia i nazwiska84, w których użyto terminologii procesowej
zaczerpniętej z K.p.a.
Ustawa P.a.s.c. nie przewiduje dekoncentracji wewnętrznej i jako lex specialis
do art. 268a K.p.a. nie daje organom, tj. zarówno wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), zawodowemu kierownikowi USC czy jego zastępcy, możliwości
upoważnienia do dokonywania czynności ściśle zarezerwowanych kierownikowi
USC, innych pracowników urzędu85.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako kierownik USC

Urząd tzw. wójta dziedzicznego (łac. advocatus haereditarius), jest pochodzenia niemieckiego (niem. Vogt). W Polsce pojawił się w czasach wczesnego średniowiecza w związku z lokacją miast na prawie niemieckim. Urząd
wójta występuje także w samorządzie wsi czynszowych lokowanych w XVII
i XVIII w. na tzw. prawie olęderskim. Pod koniec okresu I Rzeczypospolitej
urząd wójta pojawia się też w ustawodawstwie Sejmu Czteroletniego. Wymienia się w nim wójtów jako przewodniczących magistratów mniejszych miast
oraz urzędników sprawujących władzę porządkową w cyrkułach większych
miast. Niemiecki rodowód ma także urząd burmistrza (niem. Bürgermeister,
łac. proconsul, magister consulum), który – podobnie jak urząd wójta – wiąże
się z lokacją miast na prawie niemieckim. Geneza urzędu prezydenta miasta
wiąże się natomiast z działalnością tzw. komisji dobrego porządku, powoływanych od 1765 r. Ich zadaniem było dokonanie reformy miast, w tym również
reorganizacji władz miejskich.
Obecnie wójt jest organem gminy posiadającym własną (autonomiczną),
bardzo zresztą szeroką, sferę działania, w której nie wykonuje uchwał rady, lecz
realizuje własne zadania; są to zadania nałożone na niego przez przepisy prawa.
Organem wykonawczym gminy, której siedziba władz znajduje się w mieście
położonym na terytorium danej gminy, jest zasadniczo burmistrz. W mieście
liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców osoba pełniąca funkcję organu wykonawczego nosi tytuł prezydenta miasta. Dotyczy to również miast, w których
do dnia wejścia w życie tzw. ustawy samorządowej, tj. do dnia 27 maja 1990 r.,

84

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414, „Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach
prowadzonych na podstawie ustawy”.
85 Wyłączone jest zastosowanie np. art. 39 ust. 2 u.s.g.
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organem zarządzająco-wykonawczym był prezydent miasta86, natomiast w pozostałych gminach organem wykonawczym jest wójt.
W u.s.g. posłużono się pojęciem wójt w co najmniej dwóch znaczeniach.
W większości przypadków pod pojęciem tym ustawa rozumie organ wykonawczy gminy (art. 26 ust. 1 u.s.g.). Funkcja organu wykonawczego gminy jest tylko jedną z funkcji przypisanych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
Zdarza się jednak i tak, że pod pojęciem wójt ustawodawca rozumie substrat
osobowy, czyli osobę pełniącą funkcję wójta (funkcjonariusza samorządowego).
Przykładem tego drugiego sposobu rozumienia omawianego pojęcia jest przepis
art. 24m ust. 1 u.s.g. Jest on także organem administracji publicznej właściwym
do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu tej administracji87,
kierownikiem urzędu gminy88 a tym samym przełożonym służbowym zatrudnionych tam pracowników samorządowych, w tym zawodowego kierownika USC.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ex lege jest jednoosobowym organem administracji samorządowej, organem monokratycznym i jednocześnie organem
administracji stanu cywilnego.
Stanowisko wójta jest kadencyjne. W literaturze słusznie odróżnia się
kadencję wójta od okresu rzeczywistego pełnienia przez niego funkcji wójta.
Zgodnie bowiem z art. 29a u.s.g. objęcie tych obowiązków następuje z chwilą
złożenia wobec rady ślubowania przewidzianego w tym przepisie, a zakończenie
ich pełnienia – z chwilą objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta lub
do dnia wygaśnięcia jego mandatu89.
Należy dodać, że wójt jest pracownikiem samorządowym, do którego stosujemy przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach
samorządowych a czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
wykonuje przewodniczący rady gminy albo miasta. Nie bez zastrzeżeń można przyjąć twierdzenie, że ustawa gminna normuje status kierownika USC pochodzącego z wyboru90, ponieważ nie wszystkie przepisy znajdą zastosowanie.
Przykładem może być art. 26a ust. 1 u.s.g., dający upoważnienie wójtowi do
wydania w drodze zarządzenia o powołaniu oraz odwołaniu swojego zastępcy
86

Zob. art. 26 ust. 4 u.s.g. Zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183
ze zm.) dotyczyło to miast liczących wówczas powyżej 50 tys. mieszkańców oraz miast będących
ówcześnie siedzibą wojewódzkiej rady narodowej (niezależnie od liczby mieszkańców).
87 Zob. art. 39 u.s.g.
88 Zob. art. 33 ust. 3 u.s.g.
89 Zob. art. 29 ust. 1 u.s.g. Przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta wymienia art. 492 § 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).
90 Tak A. Szadok-Bratuń, Procedura zawierania..., s. 389.
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lub zastępców, którzy w świetle P.a.s.c. nie pełnią automatycznie funkcji zastępcy kierownika USC, czy art. 33 ust. 4 u.s.g.. W przypadku jednak przemijającej
przeszkody, o której mowa w art. 28g ust. 1 u.s.g. in fine w wykonywaniu zadań
i kompetencji wójta jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach,
w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca. Przejęcie
zadań i kompetencji wójta przez jego zastępcę lub pierwszego zastępcę następuje „z mocy ustawy, bez konieczności wydawania jakichkolwiek upoważnień”.
W przypadku niepowołania zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie określonym w art. 26a u.s.g., to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu
zadań i kompetencji wójta, spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej (art.
28g i 28h u.s.g.).Użycie zwrotu „przejmie” prowadzi do wniosku, że samo wyznaczenie osoby, o której mowa w tym przepisie, nie jest jeszcze równoznaczne
z przejęciem zadań i kompetencji wójta. Ustawodawca nie sprecyzował, w którym momencie przejęcie to następuje, lecz z praktycznego punktu widzenia
najlepiej, jak się wydaje, byłoby uznać, że następuje to z chwilą, w której osoba
ta faktycznie przystępuje do wykonywania obowiązków i uprawnień wójta. Nie
musi być ona pracownikiem samorządowym a przez to, że zostaje ona wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, staje się pracownikiem administracji rządowej.
Nowa ustawa P.a.s.c. posługuje się siedem razy słowem wójt (burmistrz,
prezydent miasta), w pięciu artykułach. Pierwszy raz w art. 6 ust. 3 P.a.s.c., który w sposób jednoznaczny określa, że jest on kierownikiem USC. W kolejnym
ust. 4 art. 6 P.a.s.c. wójt (burmistrz, prezydent miasta) otrzymuje kompetencje
do obligatoryjnego zatrudnienia zastępcy kierownika USC i/lub fakultatywnie
kierownika USC w okręgu liczącym poniżej 50 000 mieszkańców, natomiast
w okręgach powyżej tej liczby do obligatoryjnego zatrudnienia kierownika USC
i/lub fakultatywnie zastępcy kierownika USC. Ustawodawca widzi potrzebę zatrudnienia w okręgach powyżej 50 000 mieszkańców innego kierownika USC
niż wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podana powyżej liczba mieszkańców
stanowi próg obligatoryjnego zatrudnienia zawodowego kierownika USC lub
jego zastępcy w okręgu rejestracji stanu cywilnego zasadniczo pokrywającym
się z obszarem gminy. Ustawodawca tym samym widzi potrzebę zastąpienia
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w jego ustawowych obowiązkach jako
kierownika USC poprzez zatrudnienie w USC zawodowej wykwalifikowanej
kadry celem zapewnienia ciągłości „realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu
cywilnego w okręgu oraz profesjonalnej obsługi obywateli wnioskujących o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Należy bowiem zwrócić
uwagę, że kierownik USC jest rejestratorem fundamentalnych zdarzeń z życia
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człowieka, dokonuje szeregu istotnych czynności z zakresu prawa rodzinnego jak
również, w związku z przepływem osób i dokumentów, jest obowiązany do znajomości nie tylko ustawodawstwa krajowego, ale także do znajomości regulacji
prawa międzynarodowego, w tym w szczególności konwencji Międzynarodowej
Komisji Stanu Cywilnego, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem”91.
Porównując obecny stan prawny z tym, jaki obowiązywał przed dniem
1 marca 2015 r., nie ma w tym zakresie jakościowej różnicy. Od wejścia w życie
ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej92 ustawodawca widzi potrzebę zatrudnienia zawodowego kierownika USC zamiast wójta lub zawodowego zastępcy
kierownika USC obok wójta. Podobny próg liczby mieszkańców przewidywała
ustawa P.a.s.c. z 1986 r. w wersji pierwotnej. Nawet reprezentanci nurtu dualistycznego w literaturze przedmiotu nie widzą w kierowniku USC pochodzącym
z wyboru gwaranta ciągłości i jakości pracy swojego urzędu93. Natomiast kwestią
sporną miedzy monistami a dualistami jest interpretacja konstrukcji prawnej
owego „dodania”, wyrażającej się na przestrzeni blisko 70 lat – sitlicentia verbo
– w ewolucji zwrotu „specjalny urzędnik stanu cywilnego” – art. 8 ust. 2d.p.a.s.c.
1945, „osobny” kierownik USC – art. 7 ust. 2d.p.a.s.c. 1955, „inny” kierownik
USC – art. 6 ust. 3 P.a.s.c. z 1986, i „inna” osoba na stanowisku kierownika USC
– art. 6 ust. 3 P.a.s.c. z 1986 po nowelizacji z 2008 r., zatrudnia „inną osobę” na
stanowisku kierownika USC – art. 6 ust. 4–5 P.a.s.c.
Wymagane kwalifikacje w pełnieniu funkcji kierownika USC

Przyjęta przez ustawodawcę wręcz archaiczna zasada w art. 6 ust. 3 P.a.s.c.
prowadzi do dyferencjacji statusu prawnego kierownika USC, w zakresie wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska kierownika USC. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie jest zatrudniony na stanowisku kierownika USC,
więc nie mają wobec niego zastosowania przepisy art. 8 ust. 1–2 P.a.s.c.
Kwalifikacje zawodowe do pełnienia ustawowo nałożonych na urzędnika
zadań i obowiązków są istotnym elementem profesjonalizmu każdego kierownika USC, niezależnie czy pochodzi z wyboru czy naboru. Zauważalny wzrost
zakresu i złożoności zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego wymaga na
ogół szerszego zakresu wiedzy a nawet specjalizacji i umiejętności oraz dłuższego okresu przygotowania zawodowego. Wymusza to na ustawodawcy zmiany
91

Zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk
sejmowy nr 2620) s. 3.
92 Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1121.
93 A. Szadok-Bartuń, Procedura zawierania..., s. 416.
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ukierunkowane na zwiększenie wymagań co do poziomu wykształcenia kadry
urzędniczej zajmującej się rejestracją stanu cywilnego. Zakres wymagań nie
został ograniczony jedynie do wskazania umiejętności zdobytych w wyniku
przygotowań praktycznych lub do wymogu posiadania określonych cech, ale
został określony w ustawie P.a.s.c. wyraźnie zakres kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodu kierownika USC i jego zastępcy poprzez
wymienienie typu wykształcenia i jego rodzaju. Dla potwierdzenia spełnienia stawianych wymogów przepisy ustawy P.a.s.c. wymagają przedłożenia formalnego
dowodu posiadania kwalifikacji i dowodu materialnego. Dowodem formalnym
jest dyplom ukończenia studiów wyższych94.
Wykonywanie pracy zawodowej stanowi ponadto jedną z istotnych form
zdobywania i doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Wójt, nie wykonując w praktyce czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, nie ma
możliwości ich doskonalić. Niezatrudnienie innego kierownika USC w gminie
i piastowanie przez wójta funkcji kierownika USC jest pewnego rodzaju „konserwowaniem fikcji” działania tego ostatniego w tym zakresie, mimo że w literaturze
czytamy: „wójt jest z mocy ustawy kierownikiem urzędu stanu cywilnego [...].
W ramach tej funkcji wykonuje czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego:
urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na
stan cywilny osób fizycznych”95. Praktyka wskazuje, że w tych gminach wszelkie
czynności związane z rejestracją pełni zastępca kierownika USC, natomiast wójt
żadnych czynności nie wykonuje, nie mając nota bene do tego najczęściej żadnych
kompetencji. Co więcej, nie posiadając odpowiednich kwalifikacji (wykształcenia), a wykonując czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego, będziemy
mieli do czynienia z sytuacją wykonywania przez niego zawodu, przy braku statusu zawodu wyuczonego. Dlatego też słusznym jest wprowadzony ustawowy
wymóg z art. 8 ust. 1 pkt 4 P.a.s.c. dotyczący stażu pracy (praktyki, doświadczenia zawodowego) od kandydatów na zawodowych kierowników USC. Można
mieć wątpliwości, czy taka ogólnie określona forma stażu, bez ukierunkowania
na specjalizację w zakresie rejestracji stanu cywilnego, jest wystarczającą formą
należytego przygotowania do zawodu i nabycia kompetencji zawodowych96.
Termin – kompetencje zawodowe – nie jest terminem prawnym, ale jest często
stosowany w języku prawniczym. W literaturze bardzo szeroko ujmuje się zakres
94

Zob. art. 8 ust. 1 pkt 3 P.a.s.c.
A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006, s. 267.
96 W literaturze zaproponowano nawet odbycie swego rodzaju aplikacji kierownika USC oraz
złożenie stosownych egzaminów, zob. J. Gajda, Jeszcze o braku spójności unormowań zawartych
w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Prawie o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 2, s. 59–60.
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pojęcia kompetencji zawodowych. Kompetencje zasadniczo stanowią czynnik
zapewniający zdolność do skutecznego działania kierownika USC i jego zastępcy
i określają stopień, w jakim są oni w stanie zastosować swoją wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w ramach tego swojego zawodu.
W literaturze podkreśla się, że posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku jest przesłanką,
której spełnienie warunkuje posiadanie statusu pracownika samorządowego.
U.p.s. nie zawiera definicji pojęcia – kwalifikacje zawodowe. Analiza obecnego
stanu prawnego wskazuje, że wobec pracowników samorządowych z wyboru
brak jest jakichkolwiek wymagań co do wykształcenia i stażu pracy97. Tak wyraźnie zarysowany kontrast co do wymogu kwalifikacji zawodowych kierownika
USC z wyboru i naboru musi wzbudzać kontrowersje. Taka sytuacja umożliwia
jedynie w sposób prosty partiom politycznym, w wypadku wyborów bezpośrednich na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), bez skrępowania żadnymi
formalnymi wymogami co do kwalifikacji, wystawiać kandydata, kierując się
przede wszystkim preferencjami partyjnymi, a nie kwalifikacjami w zakresie np.
rejestracji stanu cywilnego. Nawet jeżeli przyjąć argumentację o mniejszym upolitycznieniu samorządu gminnego, gdzie w dużej mierze funkcjonują autorytety
lokalne w wyborach na stanowisko wójta, to w dalszym ciągu trudno znaleźć
uzasadnienie utrzymania konstrukcji z art. 6 ust. 3 P.a.s.c.
Apolityczność kierownika USC

Oddzielenie i niezależność polityczna stałego, zawodowego personelu administracji w zakresie rejestracji stanu cywilnego wydaje się sprawą niezwykle
ważną. Praktyka życia codziennego administracji nierzadko ujawnia przykłady,
że urzędnicy, którzy starają się wykonywać swoją służbę profesjonalnie, ale politycznie są neutralni, bywają traktowani przez polityczny pion administracji publicznej nieufnie, bądź też są po prostu zwalniani. Zjawisko to jest popularnie
określane jako „bitwa o teren” czy obsadzanie miejsc „swoimi ludźmi”. Niestety,
prowadzi to do nieustannego kreowania nowych kadr administracji, tak w administracji samorządowej, jak i administracji rządowej98.
Z całą pewnością sprawą polityczną jest zarówno wybór wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) jak i częściowo wygaśniecie jego mandatu. Zasadniczą sprawą
97

A. Giedrewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami
samorządowymi, Warszawa 2008, s.133. Co do katalogu przesłanek wymaganych, jakie powinni
spełniać kandydaci na stanowisko kierownika USC, zob. art. 8 ust. 1–2 P.a.s.c. będące lex speciais
w stosunku do art. 6 ust. 1–2 oraz ust. 4 u.p.s.
98 T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu..., s. 128.
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jest jedynie ustalenie stopnia upartyjnienia aktu wyboru wójta. O partyjnym
charakterze aktu wyboru na stanowisko wójta świadczy sposób doboru kandydatów przez ugrupowania polityczne, które – podejmując tę decyzję – kierują się
przede wszystkim przynależnością partyjną osoby, a nie jej kwalifikacjami merytorycznymi. Partyjny charakter tego aktu potwierdza traktowanie stanowiska np.
prezydenta miasta jako jednego ze szczebli kariery politycznej99. Za niewystarczające w obecnym stanie należy uznać uzależnienie jakości wykonywania zadań
publicznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego od dojrzałości obywatelskiej
politycznych pracowników samorządowych obsadzonych na stanowiskach właśnie „z klucza politycznego”.
Odpowiedzialność wójta (burmistrza, prezydenta miast) w zakresie zadań
należących do kompetencji kierownika USC

W sytuacji wójta jako kierownika USC trudniej jest z różnych racji powiązać
odpowiedzialność organu z jego odpowiedzialnością osobistą aniżeli w przypadku zawodowego kierownika USC. Z pewnością odpowiedzialność etyczna
pracowników administracji dopełnia odpowiedzialność prawną określoną w K.k.
i K.c.100. Problematyka odpowiedzialności kierownika USC musi być rozważana
z wielu różnych punktów widzenia.
W literaturze przedmiotu wskazuje się na odpowiedzialność pracowników
administracji (responsibility) w sensie czysto prawnym, personal responsibility
– odpowiedzialność indywidualną pracownika, answerability – reagowanie administracji na bieżące potrzeby i oczekiwania społeczne, accountability – odpowiedzialność podmiotu wobec innego podmiotu za wykonywanie określonych
usług101. Uzasadnione jest przekonanie, że niezawodowy kierownik USC, pochodzący z wyboru, w większym stopniu jest narażony na popełnienie określonych
typów przestępstw np. nadużycie władzy z art. 231 K.k., którego przedmiotem
ochrony jest prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego, a także wynikający z tego ich autorytet. W tego typu przestępstwie czynność wykonawcza polega na działaniu na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego w związku z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem
obowiązków. Z przekroczeniem uprawnień przez wójta (burmistrza prezydenta
miasta) lub innego kierownika USC mamy do czynienia przede wszystkim wtedy,
99

A. Giedrewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa..., s. 252.

100 Szerzej na ten temat zob. P Kasprzyk, Rozważania o pozycji kierownika..., s. 112–118.
101 A.

Borowska, Zasoby infrastruktury etycznej, w: B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.),
Nauka administracji, Warszawa 2009, s. 520; T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu standardów
etycznych administracji publicznej w Polsce, Lublin 2013, s. 106.
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gdy ten jako funkcjonariusz publiczny podejmuje czynność wykraczającą poza
jego uprawnienia służbowe. Przekroczeniem uprawnień jest również czynność
mieszcząca się wprawdzie w zakresie uprawnień funkcjonariusza, ale do podjęcia której nie było podstawy faktycznej lub prawnej; jest nim także wykonanie
czynności, które stanowiło wyraźne nadużycie tych uprawnień. Jeżeli chodzi
o niedopełnienie obowiązków, o którym mowa w art. 231 § 1 K.k., to polega
ono na zaniechaniu ich wykonania albo na wykonaniu nienależytym, sprzecznym
z istotą lub charakterem danego obowiązku, którego źródłem może być przepis
prawa, wewnętrzny regulamin urzędu, umowa o pracę lub pragmatyka służbowa.
Oprócz odpowiedzialności karnej istnieje odpowiedzialność cywilna, przybierająca postać odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy
publicznej rozpatrywanej na gruncie art. 417 i n. K.c. i możliwość regresu wobec
kierownika USC będącego pracownikiem na podstawie art. 120 § 2 K.p.102. W Europie istnieje kilka modeli odpowiedzialności urzędnika za szkody wyrządzone
przy wykonywaniu władzy publicznej, może to być bezpośrednia odpowiedzialność osobista urzędnika i subsydiarna odpowiedzialność państwa w przypadku niewypłacalności urzędnika bądź bezpośrednia odpowiedzialność państwa
z prawem do roszczenia regresowego względem urzędnika lub solidarna odpowiedzialność państwa i urzędnika. Większość systemów prawnych przewiduje
bezpośrednią odpowiedzialność podmiotu publicznoprawnego z możliwością
roszczeń regresowych za szkodę winy umyślnej lub rażące niedbalstwo urzędnika, który dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Ostatnia z wymienionych
przesłanek stanowi jedną z trzech wymienionych w ustawie z dnia 20 stycznia
2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa, podstaw odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, jakim jest m.in. kierownik USC103. Niezależnie od odpowiedzialności
cywilnej i karnej można i należy wskazać na odpowiedzialność dyscyplinarną
kierownika USC. Będąc osobą zaufania publicznego poddany jest on szczególnemu reżimowi zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, która koresponduje
z gwarancją i ochroną praw obywateli. Zdaniem T. Barankiewicza poszukiwać
należy „także innych odmian odpowiedzialności wskazujących na oczekiwany
społecznie profesjonalizm zawodowy urzędnika, polegający m.in. na stałym aktualizowaniu wiedzy, znajomości obowiązujących przepisów prawa, czy jeszcze
102 J.

Parchomiuk, Szczególny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników jako remedium na patologie w administracji publicznej, [w:] P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie,
s. 840–841.
103 Zob. art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173).
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szerzej, dążeniu do rozwoju zawodowego poprzez branie udziału w szkoleniach
i programach edukacyjnych”104.
Przepisy stanowiące podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych przejęto z rozwiązań wprowadzonych już w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Odpowiedzialnością tą objęto mianowanych
pracowników samorządowych. Począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r. zniesiono
obowiązek zatrudniania na podstawie mianowania na stanowiskach kierowniczych i podstawa ta dotyczyła już wyłącznie pracowników zatrudnianych na
stanowiskach pracy określonych w statucie gminy bądź związku międzygminnego. Zawężono więc krąg osób objętych odpowiedzialnością dyscyplinarną,
wyłączając kolejne grupy pracowników samorządowych spod tej odpowiedzialności przez zmianę zakresu pojęcia „pracownik mianowany”. Kierownikom USC
zatrudnionym na podstawie mianowania, na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych105, przekształcił się
z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony. Obecnie u.p.s. nie reguluje materii sankcji dyscyplinarnych
sensu stricto za wadliwe wykonywanie obowiązków pracowniczych. Natomiast
zgodnie z art. 43 ust. 1 u.p.s. w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje
się odpowiednio ogólne przepisy kodeksu pracy, który w dziale czwartym rozdział szósty przewiduje jedynie odpowiedzialność porządkową. Stąd też skutkiem naruszenia obowiązków pracowniczych, przez kierownika USC zgodnie
z art. 108 K.p., może być kara porządkowa w postaci upomnienia lub nagany.
Przy zastosowaniu kary lub odstąpieniu od niej bierze się pod uwagę rodzaj
naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy106. Zdaniem T. Barankiewicza „pojawia się obawa,
że regulacja ta nie daje wystarczających podstaw do mocniejszego sankcjonowania poważnych naruszeń obowiązków pracownika administracji samorządowej.
W tym względzie podstawowymi warunkami kształtowania kadry urzędniczej,
ze względu na zadania i obowiązki pracowników samorządowych, pozostaje instytucja okresowej oceny pracownika administracji”107. Przedmiotem okresowej
oceny jest wywiązywanie się przez pracownika samorządowego z obowiązków
wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku służbowym, a także obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1. u.p.s. Do zakresu zadań
sensu stricte wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wykonywanie zadań z zakresu
104 T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu..., s. 114.
105 Dalej cyt.: u.p.s.
106 Art.

111 k.p. I. Grochowalska, Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa, [w:] J. Borkowska (red.), Odpowiedzialność, s. 46.
107 T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu ..., s. 116.
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rejestracji stanu cywilnego nie należy. Z uwagi na treść art. 27 ust. 3 u.p.s. wątpliwym jest, aby poddany był on okresowej ocenie w związku z wykonywaniem
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Co prawda art. 27 ust. 1 oraz art.
34 ust. 1 u.p.s. określa zakres podmiotowy oceny, przez kogo urzędnik ma być
oceniany, czego dotyczy ocena, pisemną formę przeprowadzania oceny, lecz na
podstawie art. 34 ust. 1 u.p.s. ocen okresowych nie przeprowadza się w stosunku
do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i wyboru. Czyli sfera działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powiązana
z obowiązkami służbowymi kierownika USC pozostaje poza kontrolą i oceną
wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Inaczej ustawodawca określił zasady oceny zawodowego kierownika USC będącego pracownikiem samorządowym, pomimo że
zrezygnował z określenia szczegółowego systemu oceny pracowników samorządowych w formie rozporządzenia wykonawczego do ustawy, to jednak pozostawił ogólne regulacje ustawowe w tym zakresie, dające podstawę do tworzenia
przepisów wewnętrznych. Ewidentny dysonans odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowego i niezawodowego kierownika USC prowadzi jednak do ogólnie
negatywnej oceny tej regulacji. Nie sposób logicznie uzasadnić powodów, dla
których wójt (burmistrz, prezydent miasta) miałby pozostawać poza zakresem
oceny jego poczynań jako kierownika USC.
Zawodowy kierownik USC i jego zastępca (zastępcy) jako jedna z kategorii
zawodów prawniczych

Pojęcie profesjonalizmu w zakresie rejestracji stanu cywilnego powinno
zakładać istnienie odrębnej grupy zawodowej, tradycji danego zawodu, wspólnych doświadczeń i zasad postępowania. Na przestrzeni ostatnich bez mała stu
lat w Polsce możemy mówić już o odrębnej grupie zawodowej posiadającej te
cechy. Wiedza i umiejętności, którymi muszą się wykazać w swojej codziennej pracy, wyróżniają tę grupę zawodową pośród innych grup zawodowych108.
Urzędnik stanu cywilnego, nazywany kierownikiem USC powinien być zaliczany
do jednych z zawodów prawniczych, z uwagi na zakres czynności, jakie wykonuje.
Już na dzień dzisiejszy profesjonalni kierownicy USC i ich zawodowi zastępcy
stanowią grupę zawodową, którą jest w pełni świadoma zarówno w aspekcie pozytywnym jak i negatywnym prawnych, społecznych i moralnych konsekwencji
swojego postępowania. A jak wiadomo, jedynie w pełni świadomy zawodowy
108 Terminu „zawód” używa się również do określenia ogółu ludzi wykonujących dany zawód,

np. zawód nauczycielski, zawód lekarski, zawód pielęgniarski itp. W tym ujęciu zawód charakteryzuje dążenie do wykształcenia reprezentacji własnych interesów i specyficznej ideologii zawodowej.
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kierownik USC jest w stanie podołać zadaniom nałożonym na niego przez ustawodawcę. Ponadto, jak podkreślono w literaturze, świadomość negatywnych
konsekwencji naruszenia obowiązków pracowniczych przez urzędnika w dużej
mierze zabezpiecza przed niesumiennością bądź zwykłą pokusą osiągnięcia korzyści materialnej bądź niematerialnej109. Wydaje się, że sam przymiot bycia
funkcjonariuszem publicznym110 w rozumieniu art. 115 § 11 pkt 4 K.k. w odniesieniu do zawodowego kierownika USC jest już niewystarczający.
Wnioski

Rola zawodowych kierowników USC zwiększa się i będzie stale rosła.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera idea korpusu zawodowego
urzędników stanu cywilnego, w pełni profesjonalnego, obsługującego jedne z najistotniejszych zadań związanych ze stanem cywilnym osób fizycznych.
Gwarantem dobrej jakości rejestracji stanu cywilnego w danym okręgu
USC powinien być zawodowy urzędnik wykonujący samodzielnie powierzone
przez ustawę zadania w myśl zasady: jeden okręg stanu cywilnego – jeden profesjonalny kierownik USC i jego zastępca.
Należy określić w sposób bardziej szczegółowy pozycję ustrojową zawodowego kierownika USC i jego zastępcy.
Ponadto rozważyć należy kwestie apolityczności tej grupy zawodowej, która
powinna być neutralna politycznie.
W budowaniu dobrej profesjonalnej kadry urzędników stanu cywilnego
większy nacisk powinno się kłaść na aspekt motywacyjny i edukacyjny. Za tym
powinna iść większa świadomość takich wartości jak: interes publiczny, rzetelność w wypełnianiu obowiązków i rozwój zawodowy.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest kierownikiem USC ex lege, co oznacza jedynie, że nie potrzebuje dodatkowego aktu nominacji do piastowania tego
urzędu.
Piastunem organu, jakim jest kierownik USC, nie mogą być dwie osoby.
W przeciwnym razie zmuszeni jesteśmy do przyjęcia tezy o funkcjonowaniu
dwóch kierowników USC o tych samych kompetencjach i zakresie działania
w jednym okręgu USC, co jest sprzeczne z ustawą P.a.s.c.

109 Szerzej

M. Kosewski, Urzędnicy w sytuacji zawodowej pokusy, [w:] A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 2004, s. 106
i n.; T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu..., s. 32.
110 Zob. Postanowienie SN z dnia 17 lutego 2010 r., syg. III KK 333/09,(OSNKW 2010, nr 7,
poz. 62, Biul. SN 2010, nr 6, poz. 14)
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Anachronizmem i błędem jest utrzymywanie poglądu, że wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w przypadku powołania innej osoby na stanowisko kierownika USC jest lub powinien być uprawniony do dokonywania czynności zastrzeżonych kierownikowi USC.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ administracji samorządowej
jest zobowiązany do działania w granicach prawa i może dokonywać tylko tych
czynności, co do których jest uprawniony ustawowo. Jeżeli w okręgu USC jest
powołana inna osoba na stanowisku kierownika USC, jest to kierownik USC,
o którym mowa w art. 1 § 1 K.r.o., wójt (burmistrz, prezydent miasta) może
przyjąć jedynie oświadczenie do protokołu o uznaniu ojcostwa in articulo mortis
(art. 74 § 1 K.r.o.).
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), niezależnie czy w danym okręgu USC
jest powołany zawodowy kierownik USC czy nie, w granicach swojej gminy powinien posiadać kompetencje do przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński (ograniczony zakres uprawnień kierownika USC).
W historii rejestracji stanu cywilnego nie było „prymatu” niezawodowego
nad zawodowym kierownikiem USC.
Wykładnia gramatyczna, funkcjonalna, historyczna i celowościowa omawianych przepisów prawnych prowadzi do wniosku o nieuprawnionym działaniu
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
w przypadku zatrudnienia zawodowego kierownika USC.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcje kierownika USC i wykonuje w tym zakresie zadania do momentu: a) wygaśnięcia mandatu (art. 29
ust. 1 u.s.g.), b) łączenia dwóch lub więcej gmin w jeden okręg (art. 7 ust. 1
P.a.s.c.). Jeżeli nastąpiła zmiana właściwości okręgu rejestracji stanu cywilnego,
kierownikiem USC właściwym do dokonywania czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego jest kierownik USC, który przejął właściwość okręgu rejestracji
stanu cywilnego, tzn. wójt gminy wchłoniętej traci uprawnienia kierownika USC
w zakresie rejestracji stanu cywilnego, o którym mowa w art. 1 §1 K.r.o., posiada
natomiast uprawnienia jako wójt (np. z art. 74 § 1 K.r.o.), c) zatrudnienia innej
osoby na stanowisku kierownika USC (art. 6 ust. 4–5 P.a.s.c.).
W przypadku tak dużych wątpliwości interpretacyjnych wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powinni powstrzymać się od dokonywania czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego jak również przyjmowania oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński, jeżeli w danym okręgu USC jest powołany
zawodowy kierownik USC.
Słowa kluczowe: zawodowy kierownik USC, prawo o aktach stanu cywilnego, rejestracja stanu
cywilnego.

52

Piotr Kasprzyk

The relationship between the commune administrator (city mayor, president of the city)
and professional superintendent registrar in polish law.
Summary
This article is the second part of considerations about the legal status of superintendent
registrar. It is a very relevant question from the perspective of the marital status registration
system on the ground of the polish Vital Records Act as well as the competencies to undertake
the activities from the field of marital status registration and the Family and Guardianship Code.
Superintendent Registrar is the public administration official. The notion official comes from
Latin officium (service, office, duty). In contemporary democratic countries there are two different systems of casting particular offices with clerical staff, who are also referred to as public
administration officials. As a pattern there was a division between the officials, who create the
called „periodical officials” and the group of vocational public administration officials. It seems
that vocational superintendent registrar is better prepared and gives better guarantee of fulfilment
his tasks resulting from normative, social and technological changes.
Key words: vocational superintendent registrar, Vital Records Act, marital status registration.
Das Verhältnis zwischen dem Gemeindevorsteher
(dem Bürgermeister, dem Stadtpräsidenten)
und dem beruflichen leitenden Standesbeamten in dem polnischen Recht
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel ist der zweite Teil von Überlegungen über die rechtliche
Stellung des leitenden Standesbeamten. Das ist ein äußerst wesentliches Problem unter dem
Gesichtspunkt vom System der Personenstandregistrierung so auf der Ebene des Gesetzes –
Personenstandgesetz, als auch seiner Kompetenzen zum Vornehmen der Handlungen aus dem
Bereich von Personenstandregistrierung und dem Familien- und Vormundschaftgesetzbuch. Der
leitende Standesbeamte ist ein Beamter öffentlicher Verwaltung auf der Selbstverwaltungsebene.
Der Begriff Beamter leitet sich von dem lateinischen Terminus officium (Dienst, Amt, Pflicht) her.
In den gegenwärtigen demokratischen Staaten haben wir verschiedene Systeme der Besetzung
einzelner Posten durch die Beamtenbelegschaft, bezeichnet auch als Beamte öffentlicher
Verwaltung. Als Muster wurde die Trennung von Beamten, die das so genannte turnusgemäße
Element bilden und dem beruflichen Teil der öffentlichen Verwaltung, anerkannt. Es scheint,
dass der berufliche leitende Standesbeamte besser vorbereitet ist und bessere Erfüllung der
ihm auferlegten Aufgaben, die aus den normativen, sozialen oder technischen Veränderungen
(Informatisierung) entstehen, gewährleistet.
Schlüsselwörter: beruflicher leitender Standesbeamte, Personenstandgesetz, Personenstandregistrierung.
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Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk

Wprowadzenie

Imię i nazwisko identyfikują osobę fizyczną. Najczęściej wskazują także na
przynależność do określonej rodziny1. W wielu porządkach prawnych – w tym
w Polsce – imię i nazwisko są zaliczane do dóbr osobistych2 i jako takie podlegają szczególnej ochronie. Dodatkowo, w świetle polskiej ustawy Prawo o aktach
stanu cywilnego z 2014 r.3, imię i nazwisko należy uznać za elementy stanu
cywilnego jednostki4.
Mimo że rozważana tu kategoria normatywna posiada zbliżoną charakterystykę w większości systemów prawnych, to trzeba mieć świadomość, że obowiązujące w poszczególnych państwach szczegółowe zasady nadawania oraz
kształtowania imion i nazwisk osób fizycznych istotnie się różnią. Już sam katalog zdarzeń, które mają wpływ na nabycie lub zmianę imienia i nazwiska, nie
jest w pełni uniwersalny. Kwestia nazwania człowieka za pomocą zindywidualizowanych oznaczeń w postaci imienia i nazwiska w naturalny sposób pojawia
się przede wszystkim w związku z urodzeniem dziecka, które ma uzyskać takie
oznaczenia po raz pierwszy (niejako pierwotnie). Inne przypadki nie są już tak
oczywiste. Nawet zawarcie małżeństwa czy przysposobienie nie zawsze muszą
a

Dr Michał Wojewoda, Uniwersytet Łódzki
Por. M. Pazdan, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego: księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010,
s. 445.
2 Przepis art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r., poz. 121 ze zm.), [dalej cyt.: K.c.] wyraźnie wymienia wśród dóbr osobistych nazwisko,
jednak zaliczenie do tej kategorii także imienia nie powinno budzić wątpliwości.
3 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), [dalej cyt.: P.a.s.c.].
4 Na temat pojęcia stanu cywilnego w nowej ustawie P.a.s.c. zob. M. Wojewoda, Kilka uwag
o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie — Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia
z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 2, s. 17 i n.
1
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prowadzić do zmian w zakresie noszonego nazwiska (a tym bardziej imienia)5.
Rozwiązania przyjmowane przez krajowych ustawodawców dalekie są od jednolitości. Różnice dotyczą między innymi zakresu autonomii stron przy kształtowaniu lub zmianie imienia i nazwiska, trybu takiej zmiany (postępowanie sądowe
lub administracyjne), jak również samego „technicznego” kształtu imion i nazwisk (liczba członów, sposób zapisywania, kwestia końcówek fleksyjnych czy
alfabetu)6.
Wobec różnorodności reguł materialnoprawnych obowiązujących w poszczególnych państwach zrozumiałe jest, że w praktyce może dochodzić do
tzw. konfliktów praw, kiedy to więcej niż jeden system normatywny pretenduje
do rozstrzygnięcia określonego zagadnienia dotyczącego imienia lub nazwiska.
Konflikty takie są dziś coraz bardziej powszechne. Wynika to z kilku przyczyn.
Do najważniejszych należą migracje społeczne i łatwość przekraczania granic
państwowych. Należy zdawać sobie sprawę, że osoba, która funkcjonuje pod
określonym imieniem i nazwiskiem uzyskanym w jednym państwie, za granicą
może w tym zakresie napotkać pewne problemy. Ujawniają się one zwłaszcza
wtedy, gdy dochodzi do odnotowania cudzoziemca w różnych krajowych rejestrach. Dotyczy to bardzo różnorodnych przypadków, które niekoniecznie muszą
być związane z przeniesieniem centrum życiowego jednostki do innego państwa.
Niektóre niedogodności ujawniają się nawet podczas przejściowych pobytów za
granicą. Chodzi zwłaszcza o kłopoty natury „technicznej”, dotyczące np. transkrypcji i transliteracji imion i nazwisk. Mogą one wynikać z faktu stosowania
odmiennych zasad pisowni, fleksji, czy posługiwania się w danym kraju innym
alfabetem. Niekiedy pojawią się też problemy znacznie poważniejsze, dotyczące
zwłaszcza zmiany nazwiska. Popularnym powodem takiej zmiany jest np. zawarcie małżeństwa. Coraz powszechniejsze są dziś związki „mieszane”, w których
nupturienci mają różne obywatelstwa. W naturalny sposób pojawia się wówczas
kwestia nazwiska noszonego przez małżonków po ślubie, zwłaszcza gdy prawo
personalne każdej ze stron przewiduje w tym względzie inne rozwiązanie. Analogiczne problemy obserwujemy, gdy przychodzi do nadania imienia i nazwiska dziecku zrodzonemu ze związku „mieszanego”, przy czym tutaj dodatkowe
5

Zob. A. N. Schultz, Ochrona prawa do imienia i nazwiska dziecka w świetle prawa międzynarodowego i polskiego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2012, nr 2, s. 88, gdzie autorka przykładowo wskazuje, że Konwencja Rady Europy z 2008 r.
o przysposobieniu dzieci, uznając za zasadę, iż adopcja prowadzi do zmiany nazwiska przysposabianego na nazwisko przysposabiającego, dopuszcza jednak funkcjonowanie rozwiązań krajowych pozwalających na zachowanie przez przysposabianego jego dotychczasowego nazwiska.
6 Syntetycznego przeglądu rozwiązań krajowych dotyczących problematyki nazwiska dokonuje K. Miksza, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, Gliwice 2015, s. 41 i n.
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komplikacje mogą wynikać z podwójnego lub nawet wielorakiego obywatelstwa
dziecka. Podobne przykłady można by mnożyć.
Jak zatem rozwiązywać pojawiające się konflikty praw, uwzględniając przy
tym specyfikę problematyki imienia i nazwiska? Szukając odpowiedzi na postawione pytanie przekonamy się, że w grę wchodzi przynajmniej kilka konkurencyjnych metod, które warto bliżej przeanalizować. Wśród nich ważne miejsce
zajmuje tytułowe uznawanie imion i nazwisk. Należy mieć jednak świadomość,
że w praktyce obrotu międzynarodowego uznanie takie może przybierać rozmaite formy szczegółowe, a samo pojęcie „uznania” występuje w kilku różnych
znaczeniach. Zagadnienia te będą stanowiły przedmiot rozważań w kolejnych
punktach niniejszej wypowiedzi. Najpierw jednak, tytułem wprowadzenia, kilka
słów należy poświęcić klasycznej metodzie rozwiązywania kolizji ustaw, która
ma wciąż wiodące znaczenie, a która opiera się na normach kolizyjnych prawa
prywatnego międzynarodowego.
Tradycyjna metoda kolizyjna

Tradycyjnym sposobem rozwiązywania konfliktów praw, który wciąż dominuje w sferze prywatnoprawnych stosunków transgranicznych, jest tak zwana
metoda kolizyjna. Odnalezieniu kompetentnego w danej sprawie systemu normatywnego służą przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, a ściślej tzw.
normy kolizyjne. W celu wskazania prawa właściwego dla rozstrzyganej kwestii
prawnej normy te posługują się z góry ustalonymi kryteriami (łącznikami). Gdy
chodzi o problematykę imienia i nazwiska, to w niektórych państwach – jak choćby w Polsce – zagadnieniom tym poświęca się specjalne unormowanie. Przepis
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe7 przewiduje ogólną regułę, zgodnie z którą imię i nazwisko osoby fizycznej
podlegają jej prawu ojczystemu8. W drugim ustępie powołanego przepisu zostały
jednak unormowane pewne przypadki szczególne, gdy do nabycia lub zmiany
imienia i nazwiska prowadzi zdarzenie prawne, które rządzi się swoim własnym
statutem. Chodzi o sytuacje, w których prawo właściwe dla danych zdarzeń
ustalamy na podstawie odrębnej normy kolizyjnej. Zgodnie z wolą polskiego
ustawodawcy, wyrażoną w art. 15 ust. 2 P.p.m., prawo to ma być stosowane także w odniesieniu do kwestii imienia i nazwiska, z tym zastrzeżeniem, że wybór
nazwiska przy zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa w każdym przypadku może
7

Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 ze zm. [dalej cyt.: P.p.m.].
Odnośnie do aktualnej polskiej regulacji kolizyjnej w zakresie imienia i nazwiska, zob.
K. Miksza, Nazwisko w prawie..., s. 143 i n., por. także M. Pazdan, [w:] System Prawa Prywatnego,
t. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2014, rozdz. IV, §18, s. 623–625.
8
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się mimo wszystko dokonać na podstawie prawa ojczystego9. Warto odnotować,
że w innych systemach prawnych brak jest niekiedy specjalnej regulacji kolizyjnej poświęconej bezpośrednio problematyce imienia i nazwiska. Zagadnienia te
zalicza się wówczas najczęściej do zakresu ogólnego statutu personalnego osoby
fizycznej. W efekcie, także tutaj prawo właściwe zostaje zwykle wskazane w jednym z łączników personalnych, takich jak obywatelstwo, miejsce zamieszkania
czy miejsce zwykłego pobytu10.
Podsumowując, mimo pewnego podobieństwa stosowanych rozwiązań kolizyjnych, należy mieć świadomość, że w ujęciu prawnoporównawczym wskazanie
prawa właściwego nie przedstawia się w pełni jednolicie. Pamiętając, że organy
każdego państwa stosują swoje własne przepisy kolizyjne, nie ma gwarancji, że
kwestia imienia i nazwiska danej osoby zostanie poddana temu samemu prawu
i rozstrzygnięta dokładnie w ten sam sposób, jeśli pojawi się w dwóch różnych
jurysdykcjach.
Prowadzone rozważania warto poprzeć przykładem. Zastanówmy się nad
sytuacją osoby fizycznej, która dokonała zmiany nazwiska według reguł obowiązujących w określonym systemie krajowym, ale zainteresowana jest urzędowym odnotowaniem tej zmiany także w innym państwie, z którym jest związana.
Zgodnie z tradycyjnym podejściem, organy drugiego państwa powinny przeprowadzić regularne rozumowanie kolizyjne i w świetle własnych przepisów prawa
prywatnego międzynarodowego sprawdzić, które regulacje krajowe są właściwe
dla zmiany imienia i nazwiska w danych okolicznościach. Zmiana dokonana
przez zainteresowanego zostanie uznana za skuteczną tylko o tyle, o ile okaże
się zgodna z przepisami prawa materialnego wskazanego przez normę kolizyjną
państwa oceniającego.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadkach, gdy zdarzeniem wywołującym skutki w zakresie imienia i nazwiska jest czynność prawna (np. wybór
imienia i nazwiska dla dziecka przez rodziców), jej ważność i skuteczność będzie
wymagała przeprowadzenia kontroli złożonej, uwzględniającej ocenę z punktu
widzenia kilku statutów. Po pierwsze niezbędne będzie sprawdzenie zdolności
stron do dokonania czynności prawnej, co wymaga odwołania się do postanowień statutu personalnego. Po drugie konieczna jest ocena ważności formalnej czynności na podstawie odpowiednio zidentyfikowanego statutu formy. Po
trzecie wreszcie, weryfikacja materialnych skutków czynności musi się dokonać
w świetle podstawowego (merytorycznego) statutu, zależnego od rodzaju dokonanej czynności.
9

Taką wykładnię, zgodnie z którą art. 15 ust. 2 zd. 2 P.p.m. nie wyłącza, a jedynie uzupełnia
regułę zawartą w art. 15 ust. 2 zd. 1 P.p.m. proponuje M. Pazdan, [w:] System..., s. 624–625.
10 Zob. K. Miksza, Nazwisko w prawie...., s. 120–123.
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Takie skomplikowane podejście, niegwarantujące przy tym, że nabycie
lub zmiana nazwiska następująca w jednym państwie znajdzie „poszanowanie”
na innym terytorium państwowym, budzi uzasadnione wątpliwości co do jego
słuszności. W skrajnych przypadkach może się bowiem okazać, że ta sama osoba
fizyczna będzie w poszczególnych państwach „urzędowo” znana pod innym imieniem i/lub nazwiskiem. Sytuacja taka powoduje oczywiste komplikacje, przede
wszystkim dla samego zainteresowanego. Dodatkowo nie powinien nam ginąć
z oczu publicznoprawny aspekt całego zagadnienia. Chodzi w szczególności
o potrzebę zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Także z tego
punktu widzenia, możliwość identyfikacji osoby fizycznej za pomocą jednolicie
określonego imienia i nazwiska wydaje się kwestią zupełnie podstawową.
Na analizowany problem warto zresztą spojrzeć oczami przeciętnego uczestnika obrotu. Nie chodzi zatem o ocenę ze strony prawnika, ale raczej o spojrzenie
laika – obywatela zjednoczonej Europy, który ma możliwość łatwego podróżowania po całym właściwie kontynencie, a na terytorium Unii Europejskiej korzysta
dodatkowo z prawa osiedlenia się i swobody prowadzenia działalności zawodowej11. Jak wytłumaczyć takiej osobie potrzebę ponownej oceny prawidłowości
nabycia imienia lub nazwiska, które nastąpiło już w innym państwie? Zainteresowany może słusznie zapytać, dlaczego sam fakt czasowego lub nawet stałego
przebywania na innym terytorium państwowym ma prowadzić do kwestionowania kształtu elementarnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko?12
W tej sytuacji nie może dziwić, że od dawna stosowane są także inne, alternatywne metody „uznawania” imion i nazwisk w relacjach transgranicznych. To
właśnie ich prezentacji poświęcona będzie dalsza część artykułu. Z góry należy
jednak powiedzieć, że sposoby te nigdy do końca nie zastępują metody kolizyjnej, a jedynie ograniczają jej zastosowanie i przyznają należne miejsce w systemie
rozstrzygania konfliktów praw. Nie ulega bowiem wątpliwości, że np. w sytuacji
pierwotnego nabycia imienia i nazwiska przez osobę, która dotąd imienia lub
nazwiska nie posiadała, albo gdy chodzi o zmianę nazwiska, która ma się dopiero dokonać, z pewnością konieczne jest zidentyfikowanie konkretnego systemu
prawnego, według którego takie nabycie lub zmiana nastąpi. Dopuszczalna liczba
imion lub liczba członów nazwiska, znaczenie woli rodziców przy nadawaniu
imienia i nazwiska dziecku, zakres swobody przyznanej samemu zainteresowanemu w odniesieniu do zmiany nazwiska – w tych i innych kwestiach musimy
się zawsze odnieść do stanowiska określonego prawa materialnego. Całkowite
11

Zob. art. 21 oraz art. 49 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Na kwestię tę zwraca uwagę m.in. M. Pilich, Europeizacja prawa prywatnego międzynarodowego – cel, ograniczenia, wyzwania, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2012,
t. 12, s. 78.
12
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wyeliminowanie tradycyjnego rozumowania kolizyjnego mogłoby się dokonać
dopiero w następstwie pełnego ujednolicenia merytorycznych regulacji krajowych, czego w przypadku imion i nazwisk – tak jak w większości innych sfer
stosunków – nie należy się spodziewać w najbliższej przyszłości13.
Metoda kolizyjna może jednak, a nawet powinna, ustąpić miejsca różnym
formom uznawania, jeżeli osoba fizyczna nabyła już albo zmieniła imię lub nazwisko zgodnie z postanowieniami danego systemu, a zdarzenie będące źródłem
takiego nabycia lub zmiany – oraz jego skutki w zakresie imienia i nazwiska
– mają dopiero następczo podlegać ocenie w innym porządku normatywnym.
W takim przypadku uzasadnione wydaje się podejście, które zagwarantuje możliwie jednolite postrzeganie tożsamości jednostki – a zwłaszcza jej imienia i nazwiska – niezależnie od miejsca przebywania.
Uznawanie imion i nazwisk a zasada niepodzielności stanu cywilnego

Przed zaprezentowaniem różnych przypadków międzynarodowego uznawania imion i nazwisk, znając już istotę i tło rozważanych problemów, w celu
wzmocnienia argumentacji przemawiającej za możliwie szerokim respektowaniem raz nabytego imienia i nazwiska, warto odwołać się jeszcze do pewnych
ogólnych zasad dotyczących problematyki stanu cywilnego. Jak już powiedziano, w Polsce imię i nazwisko osoby fizycznej są zaliczane do stanu cywilnego
człowieka, a ściślej uznaje się je za elementy tzw. stanu osobistego14. W tym zaś
kontekście należy przywołać zasadę niepodzielności stanu cywilnego jednostki.
Opiera się ona na założeniu, że każdy człowiek może mieć w danym momencie
tylko jeden stan cywilny, określony jednakowo we wszystkich sferach stosunków. Nie powinno mieć przy tym znaczenia, kto ocenia sytuację danej osoby
fizycznej (podmiot prywatny czy urzędowy), ani też w kontekście jakich relacji
to następuje (prywatno- czy publicznoprawnych). Przenosząc to stwierdzenie
na grunt analizowanej problematyki, można powiedzieć, że każdy człowiek powinien być znany pod tym samym imieniem i nazwiskiem we wszystkich typach
relacji prawnych.
Powołana zasada niepodzielności stanu cywilnego jest jednak zwykle formułowana z punktu widzenia określonego porządku prawnego. Jej działanie
13

Międzynarodowe ujednolicenie przepisów prawa rodzinnego i personalnego wydaje się
szczególnie trudne ze względu na odmienną tradycję, zwyczaje i kulturę różnych społeczeństw,
które wpływają na kształt lokalnych regulacji rodzinnoprawnych. Harmonizacja na poziomie prawa materialnego następuje szybciej w sferze stosunków gospodarczych, które nie mają podobnie
wrażliwego charakteru.
14 Zob. M. Wojewoda, Kilka uwag..., s. 21–22 oraz s. 24–26 i powołana tam literatura.
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krajowe oraz potencjalne ograniczenia w stosunkach transgranicznych warto
zobrazować konkretnymi przykładami. Wyobraźmy sobie, że obywatelka polska
Janina Iksińska uzyskała posiadane nazwisko w następstwie zawarcia w Polsce
związku małżeńskiego z innym polskim obywatelem Janem Iksińskim. Mimo że
urodzona jako Igrekowska, od chwili zawarcia małżeństwa i przyjęcia nazwiska
męża, pani Janina powinna występować jako Iksińska we wszystkich sferach stosunków. Ma przy tym prawo oczekiwać, że pod tym właśnie nazwiskiem będzie
znana we wszelakiego rodzaju relacjach: na uczelni, w której studiuje, w pracy,
w stosunkach prywatnych i rodzinnych, a także w kontaktach z państwem i organami administracji. Sytuacja komplikuje się jednak, jeżeli w sprawie pojawia
się element międzynarodowy. W sprawach transgranicznych nie można niestety
mówić o pełnym obowiązywaniu zasady niepodzielności stanu cywilnego. Dotyczy to nawet tak podstawowych danych jak imię i nazwisko człowieka. W obrocie
międzynarodowym występują niekiedy tzw. relacje kulejące, które będąc w pełni
skuteczne w jednym państwie, w innym w ogóle nie są ważne albo odmawia im
się skuteczności w pewnym zakresie. Oczywistym przykładem mogą tu być np.
małżeństwa poligamiczne, dopuszczalne chociażby w prawie islamu, a niedopuszczalne w europejskim kręgu kulturowym i prawnym. Znamienne jest przy
tym, że współcześnie nie chodzi już tylko o różnice w postrzeganiu elementów
stanu cywilnego związane z niekompatybilnością odległych kultur albo systemów filozoficznych. Relacje kulejące coraz częściej pojawiają się także w pozornie homogenicznych środowiskach kulturowych i prawnych, jak choćby w Unii
Europejskiej, która wyrosła przecież na wspólnym dziedzictwie chrześcijaństwa.
We współczesnej Europie coraz wyraźniej zarysowują się różnice co do fundamentalnych wydawałoby się wartości i pojęć w życiu rodzinnym i społecznym.
Warto przywołać przykład instytucjonalnych związków jednopłciowych, funkcjonujących w ramach różnych konstrukcji (jako małżeństwa homoseksualne lub
związki partnerskie) w niektórych państwach europejskich. W związku z brakiem
akceptacji dla takich związków za granicą, może się okazać, że stan cywilny określonej osoby fizycznej będzie się przedstawiać odmiennie, w zależności od tego,
z perspektywy jakiego porządku prawnego prowadzone są ustalenia. Chodzi tu
przy tym nie tylko o sam fakt uznania danej jednostki za osobę stanu wolnego
albo za pozostającą w określonym związku, ale także o rozmaite dalsze konsekwencje. Mogą one dotyczyć także nazwiska, gdy zostało ono nabyte wskutek
zawarcia za granicą związku nieuznawanego w innym państwie.
Powracając do wcześniej powołanego przykładu, wyobraźmy sobie, że Janina Iksińska występuje pod takim nazwiskiem w państwie obcym, w którym
zawarła homoseksualny związek małżeński z obywatelką tego państwa Barbarą Iksińską, przyjmując jej nazwisko. Wskazane skutki prawne powstały zgodnie z określonym prawem obcym, które jest właściwe dla zawartego związku.
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Tymczasem w Polsce pani Janina była do tej pory znana tylko pod swoim nazwiskiem rodowym Igrekowska15. Czy po zawarciu za granicą nieznanego prawu
polskiemu związku homoseksualnego może ona używać nazwiska Iksińska także
na terytorium RP? W zaprezentowanym stanie faktycznym, tradycyjna metoda
kolizyjna przyniesie prawdopodobnie wynik negatywny. Skoro zainteresowana
posiada polskie obywatelstwo, to jej zdolność do zawarcia małżeństwa podlega
prawu polskiemu (art. 48 P.p.m.). Prawo polskie nie zna jednak małżeństw jednopłciowych, a zatem brak jest podstaw do przyznania skuteczności zawartemu
związkowi, a w konsekwencji problematyczne staje się także uwzględnienie związanej z tym zmiany nazwiska. Pani Janinie pozostaje co najwyżej wystąpienie
w Polsce o zmianę nazwiska z trybie administracyjnym na podstawie ustawy
z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska16. Jak się przy tym wydaje, ważnym powodem uzasadniającym zmianę byłoby w tym przypadku nie tyle samo zawarcie związku homoseksualnego, co stałe posługiwanie się innym nazwiskiem za
granicą17.
Czy zaprezentowane podejście jest jednak właściwe? W odniesieniu do imienia i nazwiska odstępstwa od zasady niepodzielności stanu cywilnego wydają się
szczególnie niepożądane. Dodatkowe formalności i przeszkody stawiane przed
osobą, która w innym państwie, zgodnie z jego przepisami, zmieniła nazwisko,
mogą budzić uzasadniony sprzeciw. Poszukując alternatywnych mechanizmów,
które nie są tak skomplikowane jak metoda kolizyjna, a które mogłyby zapewnić większe szanse międzynarodowego uznania aktualnego brzmienia imienia
i nazwiska jednostki, wypracowano rozmaite metody szczegółowe. Choć często
używa się tu zbiorczego pojęcia „uznawanie”, to trzeba mieć świadomość, że
w praktyce pojawia się ono w kilku różnych znaczeniach.
W celu pewnego uporządkowania zagadnień, przygotowując grunt dla
przedstawienia różnych metod „uznawania” imion i nazwisk w relacjach międzynarodowych, raz jeszcze warto odwołać się do P.a.s.c. Tym razem pomocne
może być spojrzenie na zawartą w art. 2 ust. 1 P.a.s.c. definicję stanu cywilnego.
Wynika z niej, że stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez
cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie
stanu cywilnego. Powołana definicja trafnie podkreśla bardzo zróżnicowane
15

Zgodnie z art. 29 ust. 1 P.a.s.c. z 2014 r. nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone
w akcie urodzenia, a nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu; nazwiskiem osoby, która nie zawarła związku małżeńskiego, jest nazwisko rodowe.
16 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.), [dalej
cyt.: u.z.i.n.].
17 Por. art. 4 ust. 1 pkt 2 u.z.i.n.
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źródła ukształtowania poszczególnych elementów stanu cywilnego. Widać to
także na przykładzie zdarzeń decydujących o kształcie imienia i nazwiska. Jak
wiadomo, na gruncie prawa polskiego mogą to być zarówno czynności prawne
(np. wybór nazwiska przez nupturientów zawierających związek małżeński18),
orzeczenia sądowe (np. zmiana imienia i nazwiska dziecka przy przysposobieniu19
lub sądowym ustaleniu ojcostwa20), jak i decyzje administracyjne (jeżeli zmiana
następuje na podstawie ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska21). Sytuacja podobnie przedstawia się także w innych systemach prawnych. To, jakie
zdarzenie leżało u podstaw nabycia lub zmiany imienia i nazwiska dokonanej
za granicą, ma przy tym istotne znaczenie praktyczne. Właśnie od tego bowiem
zależy, jaki instrument służący łagodzeniu napięć pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi może wejść w grę, aby – mimo różnych krajowych rozwiązań
materialnoprawnych – zapewnić jednostce międzynarodową niepodzielność stanu cywilnego, przynajmniej w zakresie imienia i nazwiska.
I tak, po pierwsze, w sposób szczególny traktowane są rozstrzygnięcia odpowiednich organów państw obcych. Tutaj stosowane są szczególne zasady uznawania orzeczeń sądowych (oraz innych rozstrzygnięć), przewidziane w przepisach
międzynarodowej procedury cywilnej. Po drugie, tam gdzie skutki w zakresie
zmiany imienia lub nazwiska wynikają z czynności prawnych lub innych zdarzeń,
w grę może wchodzić koncepcja tzw. uznawania stanów faktycznych zamkniętych
pod rządami innego prawa. Do tej ostatniej koncepcji nawiązuje, jak się wydaje,
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wypracowało jednak własną konstrukcję uznawania imion i nazwisk, prezentowaną dalej
jako trzecia z kolei. Po czwarte wreszcie, ze szczególnym przypadkiem mamy do
czynienia w kontekście uznawania zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Każdy z powołanych przypadków wymaga teraz bliższego omówienia.
Uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć dotyczących imienia i nazwiska

Rozważając pojęcie uznania zagranicznego rozstrzygnięcia, w najbardziej
syntetycznym ujęciu można powiedzieć, że chodzi o przeniesienie jego skutków
na terytorium innego państwa22. Nieco bardziej rozbudowaną definicję proponuje K. Weitz, który wskazuje, że „uznanie jest to rozszerzenie skuteczności
18

Art. 25 K.r.o.
Zob. art. 122 K.r.o.
20 Zob. art. 89 §2 w zw. z art. 89 §1 K.r.o.
21 Zob. art. 12 u.z.i.n.
22 Zob. P. Rylski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, tom V, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski,
Warszawa 2013, s. 345.
19
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zagranicznego orzeczenia na obszar państwa uznającego, będące następstwem
akceptacji ze strony tegoż państwa skutków, jakie uznawane orzeczenie wywołało
na terenie państwa jego pochodzenia, rodzące po stronie państwa uznającego
obowiązek respektowania tychże skutków”23.
Potrzeba uznawania zagranicznych rozstrzygnięć wynika z kilku powodów.
Z jednej strony zauważa się, że koncepcja ta jest przejawem rosnącej współpracy
międzynarodowej. Przyjmuje się, że – przy spełnieniu określonych przesłanek
– uzasadnione jest respektowanie orzeczeń i innych decyzji, które zapadły w innych suwerennych państwach. Z drugiej strony, za uznawaniem przemawia szeroko rozumiana ekonomia procesowa. Nie ma potrzeby ponownego rozstrzygania
sprawy, która w ramach odpowiedniej procedury znalazła już swój finał w innym
państwie. W efekcie, instytucja uznania jest dość powszechnie akceptowana. Różnie jednak mogą się przedstawiać jej szczegółowe przesłanki. Uznanie nigdy nie
jest bezwarunkowe. Choć system źródeł prawa, regulujących kwestię uznawania
zagranicznych rozstrzygnięć w sprawach cywilnych jest w Polsce rozbudowany24
i widoczne są różnice co do pewnych kwestii szczegółowych, to ogólną zasadą
jest uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć z mocy samego prawa. Modelowe
w tym zakresie rozwiązania można znaleźć w przepisach art. 1145–11491 K.p.c.
Warto z góry podkreślić, że możliwość uznania dotyczy w równym stopniu rozstrzygnięć sądowych i pozasądowych, o ile tylko zapadły one w sprawach cywilnych. Koncepcja nie znajduje natomiast zastosowania w innych typach spraw
(np. karnych czy administracyjnych).
Odmowa uznania – choć możliwa – wymaga stwierdzenia, że wystąpiły
określone przesłanki negatywne, enumeratywnie wskazane w odpowiednich
przepisach25. Kontroli podlegają tu tylko pewne kwestie podstawowe, związane
np. z potrzebą zachowania kluczowych zasad proceduralnych, w tym zapewnienia obu stronom równej pozycji w postępowaniu lub uniknięcia ewentualnego
konfliktu z własnym rozstrzygnięciem, jakie mogło zapaść w tej samej sprawie.
Co szczególnie istotne, w ramach oceny, czy orzeczenie lub decyzja podlega
uznaniu, nie stosuje się norm kolizyjnych i nie ustala się prawa właściwego, ani
też nie sprawdza się, czy określone prawo materialne zostało prawidłowo zastosowane. Kontrola merytoryczna zagranicznego orzeczenia jest bardzo ograniczona.
23

Zob. K. Weitz, Pojęcie uznania orzeczenia zagranicznego, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 7–8,

s. 87.
24

W grę wchodzi nie tylko polski kodeks postępowania cywilnego, ale także rozporządzenia
unijne (w szczególności rozporządzenie nr 1215/2012 dotyczące uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, jak również rozporządzenie nr 2201/2003 dotyczące spraw małżeńskich oraz odpowiedzialności rodzicielskiej), a także konwencje międzynarodowe (w szczególności konwencja lugańska z 1988 r.).
25 Zob. np. art. 1146 K.p.c.
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Sprawy nie rozstrzyga się przecież na nowo. Jedynym właściwie instrumentem
ochronnym pozwalającym na ocenę meritum danego rozstrzygnięcia pozostaje
klauzula porządku publicznego, odwołująca się do sprzeczności rozstrzygnięcia
z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP26. Taka konstrukcja uznania
jest wyrazem dużego zaufania, jakim polski ustawodawca darzy merytoryczne
decyzje organów państw obcych.
Gdy chodzi jednak o zagraniczne rozstrzygnięcia dotyczące zmiany imienia
i nazwiska, to w kwestii ich uznawania w Polsce zgłaszane są pewne zastrzeżenia.
Wynikają one z faktu, że w naszym kraju zmiana taka dokonuje się w trybie administracyjnym na podstawie u.z.i.n. Podnosi się zatem, że nie chodzi tu w ogóle
o sprawę cywilną, a w konsekwencji odmawia się możliwości uznania obcego
rozstrzygnięcia niezależnie od tego, w jakim trybie zapadło za granicą i przez jaki
organ zostało wydane. Dotyczy to nawet tych przypadków, gdy źródłem zmiany
było zagraniczne orzeczenie sądowe.
W praktyce chodzi przede wszystkim o problem zmiany imienia i nazwiska
obywatela polskiego, do której doszło w następstwie określonego postępowania
prowadzonego za granicą. Przypadki takie wcale nie są odosobnione. Duża grupa polskich obywateli stale przebywa za granicą (często posiadając podwójne
obywatelstwo) i zdarza się, że pragną na przykład dostosować brzmienie polskiego nazwiska do alfabetu lub zasad wymowy, obowiązujących w państwie
pobytu. Jeżeli zmianę taką chcieliby następnie odnotować w polskim rejestrze
stanu cywilnego, gdzie zwykle znajduje się ich akt urodzenia27, to napotkają na
niespodziewane trudności. W praktyce urzędów stanu cywilnego rozpowszechnił się bowiem pogląd, oparty na zaleceniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
oraz wojewódzkich organów nadzoru28, zakładający, że – zwłaszcza w przypadku
osób posiadających obywatelstwo polskie – skutki obcych rozstrzygnięć, których
przedmiotem jest zmiana imienia lub nazwiska, nie mogą być w Polsce uznane.
W konsekwencji nie można ujawnić nowego brzmienia imienia lub nazwiska
danej osoby w polskim rejestrze stanu cywilnego, chyba że zainteresowany wystąpi w Polsce z wnioskiem o dokonanie zmiany imienia lub nazwiska w trybie
ustawy z 2008 r. Praktyka taka nie jest uzasadniona, a stojący u jej podstaw pogląd
o wyłączności zastosowania krajowej ustawy, należy uznać za błędny.
Przede wszystkim należy zauważyć, że – wbrew zgłaszanym zastrzeżeniom
– zmiana imienia i nazwiska ma charakter sprawy cywilnej. Imię i nazwisko
26

Zob. art. 1146 §1 pkt 7 K.p.c.
Zmianę taką można by odnotować w formie odpowiedniej wzmianki dodatkowej, która
jest umieszczana w akcie stanu cywilnego na podstawie art. 108 ust. 1 P.a.s.c.
28 Zob. Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 grudnia 2009 r., sygn. SO.III.5122/
153/16456/09.
27
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identyfikują osobę fizyczną jako podmiot prawa i są elementami jej stanu cywilnego29. Zgodnie z art. 23 K.c., nazwisko jest dobrem osobistym prawa cywilnego,
które podlega ochronie. Warto też pamiętać, że niektóre przypadki nabycia lub
zmiany imienia i nazwiska są bardzo ściśle związane z określonymi zdarzeniami
cywilnoprawnymi i zostały uregulowane wprost w przepisach prawa cywilnego.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera szereg ważnych reguł dotyczących np. nazwiska małżonków noszonego po ślubie30, ustalenia nazwiska dziecka w związku
z pochodzeniem od określonych rodziców31, czy też zmiany imienia i nazwiska związanej z przysposobieniem32. Okoliczność, że czasami zmiana może się
dokonać z innych jeszcze ważnych powodów na podstawie ustawy szczególnej
(zob. art. 4 u.z.i.n. z 2008 r.), w której rozstrzygnięcie powierzono kierownikowi
USC działającemu w trybie administracyjnym, nie oznacza, że sprawa traci swój
wymiar cywilnoprawny. To, jaki organ i w ramach jakiego postępowania jest
władny do rozpoznania danej sprawy, nie może mieć decydującego znaczenia.
Istotna jest raczej natura problemu, a tę da się określić, badając, w sferze jakich
stosunków ujawniają się skutki rozstrzygnięcia33. Jest to przede wszystkim sfera
cywilnoprawna. Owszem, zmiana imienia i nazwiska dokonana w drodze decyzji kierownika USC (podobnie zresztą jak wszystkie inne przypadki zmiany)
wywołuje skutki także w innych relacjach. Sygnalizowano już, że osoba fizyczna
jest identyfikowana przez swoje imię i nazwisko także w stosunkach publicznoprawnych. W tym kontekście można więc powiedzieć, że sprawy dotyczące
zmiany imion i nazwisk mają charakter mieszany. W równym stopniu odnosi się
to jednak do postępowania na podstawie ustawy z 2008 r., co do wymienionych
wcześniej konstrukcji prawa cywilnego skutkujących zmianą imienia lub nazwiska. Tak rozumiany „mieszany” charakter sprawy nie zmienia jednak faktu, że
przynajmniej w kontekście problematyki uznawania zagranicznych rozstrzygnięć
należy przyjąć, że zawsze mamy tu do czynienia ze sprawą cywilną. Nie ma więc
znaczenia, czy zmiana imienia i nazwiska jest tylko jednym z elementów podlegających ocenie w danej sprawie dotyczącej szerszego problemu cywilnoprawnego
(np. pochodzenia dziecka lub przysposobienia), czy też jest ona jedynym przedmiotem rozstrzygnięcia zagranicznego organu34. Należy przyjąć, że w każdym
29

Podobnie A. Papis, Zmiana imienia i nazwiska obywatela polskiego dokonana za granicą,
„Technika i USC” 2013, nr 1(74), s. 14.
30 Zob. art. 25 K.r.o.
31 Zob. art. 88 K.r.o.
32 Art. 122 K.r.o.
33 Por. T. Zembrzuski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, tom I, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013, s. 23.
34 Rozróżnienia takiego dokonuje, jak się wydaje, A. Czajkowska, Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji, Warszawa 2012, s. 47–48, przyjmując, że
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przypadku w grę wchodzi uznanie zagranicznego orzeczenia i odnotowanie go
w krajowym rejestrze35.
Nieporozumieniem jest natomiast powoływanie się w dyskusji na temat
uznania zagranicznych rozstrzygnięć obejmujących zmianę imienia lub nazwiska
obywatela polskiego na normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego.
Jak była już o tym mowa, konstrukcja uznania jest alternatywą dla tradycyjnej
metody kolizyjnej i zastępuje stosowanie tej ostatniej. Mimo to w niektórych
wypowiedziach można znaleźć argument, że skoro art. 15 P.p.m. w kwestiach
dotyczących imienia i nazwiska zasadniczo przewiduje właściwość prawa ojczystego, to nie można uznać skuteczności rozstrzygnięć zapadłych na podstawie
przepisów prawa obcego36. Tymczasem trzeba pamiętać, że przy ocenie, czy
zagraniczne orzeczenie podlega uznaniu, normy kolizyjne oraz problem prawa
właściwego w ogóle nie podlegają badaniu. Obowiązek zastosowania regulacji
kolizyjnych pojawiłby się tylko wtedy, gdyby organ krajowy miał sam podjąć
merytoryczną decyzję w danej sprawie i poszukiwał prawa dla niej właściwego.
Rozważania w tym zakresie przestają być jednak aktualne, gdy określone rozstrzygnięcie już zapadło, a wydał je organ innego państwa. Wtedy pojawia się
odrębny problem dotyczący skuteczności rozstrzygnięcia na terytorium Polski
i w tym kontekście w grę wchodzą co najwyżej negatywne przesłanki uznania.
Załatwienie sprawy przez organ innego państwa, a przy tym na podstawie norm
merytorycznych prawa obcego, które z punktu widzenia polskich przepisów kolizyjnych nie jest prawem właściwym, do takich przesłanek nie należy. Okoliczność
taka nie daje również podstaw do powołania się na klauzulę ordre public – polskie regulacje kolizyjne nie konstytuują bowiem podstawowych zasad krajowego
porządku prawnego.
Uznawanie zamkniętych (zagranicznych) stanów faktycznych

Oprócz uznawania przewidzianego przepisami międzynarodowej procedury cywilnej, które – jak powiedziano – jest ograniczone do rozstrzygnięć organów
państw obcych w sprawach cywilnych, w literaturze wyróżnia się jeszcze inne
konstrukcje stanowiące alternatywę dla tradycyjnej metody kolizyjnej. Mówi się
między innymi o tzw. uznawaniu stanów faktycznych, zamkniętych pod rządami

zagraniczne orzeczenie może podlegać uznaniu tylko w przypadku, gdy zmiana imienia i nazwiska stanowi jeden z elementów szerszej sprawy cywilnej (np. dotyczącej pochodzenia dziecka).
35 Zob. także M. Wojewoda, [w:] System Prawa Prywatnego, tom 20C, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015, rozdz. XXII, §113, pkt III.6, s. 569 i n.
36 Por. A. Czajkowska, Zmiana imienia..., s. 48–49.
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innego prawa37. Okazuje się, że ustawodawcy krajowi są dziś gotowi z większym
zaufaniem spoglądać na różne sytuacje i stosunki prawne ukształtowane za granicą, znacznie łatwiej dopuszczając przyznanie im skuteczności na terytorium
własnego państwa, nawet jeśli krajowa norma kolizyjna wcale nie uznaje danego
systemu prawnego za właściwy dla rozważanej kwestii prawnej. Istota uznania
polega tu na tym, że wprawdzie w państwie uznającym nie stosuje się prawa
„państwa pochodzenia”, ale przyjmuje się za wiążący efekt takiego zastosowania38. Widać tu nawiązanie do koncepcji praw nabytych, wspieranej argumentami dotyczącymi współpracy i kurtuazji międzynarodowej. Teoria ta jest znana
w różnych jej odmianach co najmniej od czasów holenderskiej szkoły statutowej.
Wspomniana koncepcja uznawania swój najpełniejszy bodaj wyraz znalazła
we współczesnym prawie holenderskim. Wśród krajowych przepisów kolizyjnych, skodyfikowanych w 2011 r. w nowej księdze 10 dodanej do holenderskiego
kodeksu cywilnego z 1992 r.39, ustawodawca zamieścił ogólną normę poświęconą uznawaniu zagranicznych relacji w bardzo różnych sferach stosunków. Art. 9
księgi 10 h.k.c. przesądza o tym, że możliwe jest przyznanie stanowi faktycznemu, który podlega prawu właściwemu wskazanemu przez przepisy kolizyjne
innego państwa, tych samych skutków prawnych na terytorium Holandii, nawet
wbrew prawu właściwemu według holenderskich przepisów kolizyjnych, jeśli
nieprzyznanie tych skutków prawnych stanowiłoby rażące naruszenie uzasadnionych oczekiwań stron lub pewności prawa40. Wspomniana reguła należy do
przepisów ogólnych i znajduje uniwersalne zastosowanie niezależnie od typu
relacji cywilnoprawnej. Należy jednak odnotować, że wśród przepisów szczególnych księgi 10 h.k.c., dotyczących bezpośrednio imion i nazwisk41, znajduje się
ponadto art. 24, który przewiduje, że w razie ustalania w Holandii imienia lub
nazwiska osoby fizycznej urodzonej w innym państwie lub w związku z dokonaną
za granicą zmianą stanu cywilnego, jeżeli imię i nazwisko podlegało wpisowi do
37

Zob. M. Pazdan, [w:] System..., s. 23–24, por. M.A. Zachariasiewicz, [w:] System Prawa
Prywatnego, tom 20A, s. 86 i n.
38 Zob. A. Dorabialska, Uznanie stosunku prawnego powstałego za granicą, „Państwo i Prawo”
2012, nr 4, s. 57.
39 [dalej cyt.: h.k.c.]. Na temat holenderskiej regulacji kolizyjnej z 2011 r. zob. A. Kozioł,
O unormowaniu holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, 2012, t. 11, s. 141 i n. oraz P. Tereszkiewicz, Holenderskie prawo prywatne
międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, z. 1, s. 225 i n.
40 Zob. polskie tłumaczenie przepisów księgi 10 h.k.c. przygotowane przez P. Tereszkiewicza,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, z. 1, s. 229 i n.; por. też tłumaczenie postanowień ogólnych
księgi 10 h.k.c. autorstwa A. Kozioł, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, 2012,
t. 11, s. 155 i n.
41 Problematyce tej poświęcono tytuł 2 księgi 10 h.k.c., obejmujący art. 18–26.
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zagranicznego aktu sporządzonego przez właściwy urząd zgodnie z lokalnymi
przepisami, to podlega ono także automatycznemu uznaniu w Holandii. Dodatkowo powołany przepis wyraźnie zastrzega, że nie można odmówić takiego
uznania z uwagi na niezgodność z porządkiem publicznym wyłącznie z tego
względu, że zastosowane zostało inne prawo niż to, na które wskazuje holenderska norma kolizyjna42.
Doceniając otwartość ustawodawcy holenderskiego wynikającą z zacytowanych przepisów, należy powiedzieć, że w innych systemach prawnych przeważa bardziej wstrzemięźliwe podejście do rozważanej tu koncepcji. Dla uznania
skutków prawnych stanu faktycznego wykreowanego i zamkniętego za granicą
zazwyczaj wymaga się dodatkowych przesłanek, z których najważniejszą jest istnienie odpowiednio silnego związku z państwem, w którym określona sytuacja
została ukształtowana43. Dodatkowo podkreśla się, że takie uznawanie w praktyce może dotyczyć tylko tych okoliczności lub zdarzeń, które zostały urzędowo
udokumentowane w stosownym rejestrze (np. w księgach stanu cywilnego)44.
Dla uznania potrzebny jest bowiem odpowiedni punkt odniesienia w postaci
urzędowego potwierdzenia danej relacji prawnej ze strony państwa pochodzenia. Będzie nim zwykle wpis (konstytutywny lub deklaratywny) we właściwym
publicznym rejestrze45. Należy przy tym dodać, że wśród kilku przypadków,
w których – jak się przyjmuje – zasygnalizowany tu mechanizm uznania sprawdza się lepiej niż tradycyjna metoda kolizyjna, ważne miejsce zajmuje właśnie
problematyka imion i nazwisk46. W prawie polskim brak jest wprawdzie przykładów normatywnych, wpisujących się wyraźnie w przywołaną tu konstrukcję,
ale jej stosowanie jest postulowane w doktrynie na przykład przy rozstrzyganiu
w sprawach transgranicznych tak zwanej kwestii wstępnej47.
42

Art. 24 ust. 1 zd. 2 księgi 10 h.k.c.
Zob. P. Lagarde, Introduction au thème de la reconnaissance des situations: rappel des points les
plus discutés, [w:] La reconnaissance des situations en droit international privé, red. P. Lagarde, Paris
2013, s. 22–23.
44 Zob. A. Dorabialska, Uznanie stosunku prawnego..., s. 56; M.A. Zachariasiewicz, [w:] System..., s. 89–90.
45 Nie powinno to być jednak rozstrzygnięcie podlegające uznaniu „procesowemu”, gdyż to
nakazywałoby odwołać się do wcześniej omawianej koncepcji uznawania zagranicznych rozstrzygnięć w sprawach cywilnych.
46 Inne przypadki, w których analizowana tu metoda mogłaby znaleźć zastosowanie, to
– przykładowo – uznanie osób prawnych zarejestrowanych za granicą, uznanie niektórych praw
rzeczowych wpisanych do obcego rejestru, czy uznanie związków małżeńskich lub partnerskich
oraz relacji filiacyjnych objętych treścią zagranicznych ksiąg stanu cywilnego.
47 Zob. np. uwagi M. Pazdana, [w:] System ..., s. 346; por. A. Dorabialska, Uznanie stosunku
prawnego..., s. 55–56.
43
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Koncepcja uznawania zagranicznych stanów faktycznych znalazła natomiast
swoje odbicie w treści niektórych aktów międzynarodowych. Przykładowo, legła
ona u podstaw konwencji nr 31 o uznawaniu nazwisk, przygotowanej w 2005 r.
przez Międzynarodową Komisję Stanu Cywilnego48. Konwencja wprowadza
określone przesłanki przyznania skuteczności nabyciu lub zmianie nazwiska,
jakie dokonało się w innym umawiającym się państwie49. Przesłanki te zostały
określone w różny sposób, w zależności od sytuacji, w której dochodzi do nabycia lub zmiany nazwiska. Cechą wspólną pozostaje okoliczność, że każdorazowo
oczekuje się odpowiednio silnej więzi jednostki z państwem, w którym nazwisko
zostało ukształtowane. Tylko wtedy nabycie lub zmiana nazwiska może podlegać
uznaniu w innych państwach. Zgodnie z konwencją, więź ta ma najczęściej charakter personalny – chodzi w szczególności o obywatelstwo lub miejsce zwykłego
pobytu w państwie, w którym następuje dane zdarzenie50.
Konwencja z 2005 r. nie doczekała się jednak wejścia w życie. Nie ratyfikowało jej żadne z państw członkowskich Międzynarodowej Komisji Stanu
Cywilnego, a podpis pod konwencją złożyli jedynie przedstawiciele Portugalii.
Braku popularności konwencji nie należy przy tym łączyć z brakiem akceptacji dla samej metody międzynarodowego uznawania nazwisk. Jak się wydaje,
w tym przypadku decydujące znaczenie miały inne powody. Po pierwsze, reguły
przyjęte w konwencji należy uznać za skomplikowane, a przez to mało atrakcyjne w praktyce. Przesłanki uznania zostały odrębnie określone dla różnych
przypadków nabycia lub zmiany nazwiska, takich jak zawarcie małżeństwa, jego
rozwiązanie lub unieważnienie, urodzenie dziecka i inne. Po drugie, konwencja
nie obejmuje wszystkich przypadków, w których dochodzi do uzyskania lub
zmiany nazwiska w kontekście międzynarodowym. Co do zasady dotyczy ona
osób o wielorakim obywatelstwie. W konsekwencji, poza regulacją konwencyjną
znalazła się duża grupa sytuacji, w których dla rozstrzygnięcia kwestii skutków
w zakresie nazwiska, wynikających ze zdarzeń mających miejsce za granicą i tak
należałoby stosować odpowiednie przepisy wewnętrzne51. Brak zainteresowania konwencją nr 31, przynajmniej ze stron państw będących członkami Unii
48

Oficjalny tekst konwencji w języku francuskim oraz tłumaczenie angielskie można znaleźć
na stronie Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, http://ciec1.org/ListeConventions.htm
(dostęp z dnia 30 kwietnia 2015 r.).
49 Więcej na temat konwencji, zob. A. Mączyński, Uznanie nazwiska w świetle konwencji nr 31
Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z 2005 r., [w:] Personal data protection yesterday – today
– tomorrow, Warszawa 2006, s. 242 i n.
50 Zob. art. 1–5 Konwencji MKSC nr 31.
51 Skomplikowany kształt Konwencji MKSC nr 31 oraz jej ograniczony zakres przedmiotowy
są w dużej mierze wynikiem różnicy zdań pomiędzy ekspertami przygotowującymi treść konwencji z ramienia państw członkowskich Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego. Rozbieżność

Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk

69

Europejskiej, można też wyjaśnić w inny sposób. W dacie wyłożenia konwencji do podpisu, co miało miejsce w 2005 r., można już było mówić o istnieniu
ukształtowanej linii orzeczniczej Trybunału unijnego52, który wypracował własną koncepcję uznawania imion i nazwisk, idącą niewątpliwie dalej niż mechanizm zaproponowany w konwencji53.
Gdy chodzi o inne próby uregulowania rozważanej kwestii na poziomie
międzynarodowym, to warto jeszcze wspomnieć o prywatnym projekcie rozporządzenia unijnego, opracowanym w 2013 r. przez grupę roboczą Niemieckiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego54. Projekt ten przewiduje
dwa uzupełniające się mechanizmy – po pierwsze, unifikację reguł dotyczących
wskazania prawa właściwego dla nazwiska (art. 4–6), a po wtóre, równolegle,
obowiązek uznania nazwisk nabytych w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej (art. 12–13). Warto podkreślić, że w ramach drugiego z wymienionych mechanizmów przewiduje się m.in. uznawanie zmiany nazwiska, będącej
efektem rozstrzygnięcia odpowiedniego organu, przy założeniu, że zapadło ono
w państwie członkowskim, którego dana osoba jest obywatelem lub w którym
ma miejsce zwykłego pobytu (art. 13 ust. 2). W pozostałych przypadkach uznanie nie jest ograniczone właściwie żadnymi dalszym przesłankami. Liberalne
założenie autorów projektu wspiera się tu jednak na oczywistym założeniu, że
nabycie lub zmiana nazwiska następuje na podstawie prawa właściwego wskazanego przez ujednoliconą normę kolizyjną, wspólną dla wszystkich państw
członkowskich UE. Projekt przyjmuje przy tym, że podstawowym łącznikiem
kolizyjnym w sprawach dotyczących imion i nazwisk ma być łącznik zwykłego
pobytu, choć dopuszcza się też ograniczony wybór prawa i możliwość poddania
rozważanej problematyki prawu ojczystemu55. Trudno dziś ocenić, czy propozycja Niemieckiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego może zyskać
wystarczające zainteresowanie, aby stać się podstawą stosownych działań legislacyjnych w ramach Unii Europejskiej.
Oceniając zbiorczo zaprezentowane wyżej koncepcje, których cechą wspólną jest odejście od pierwszeństwa normy kolizyjnej przy ocenie zdarzeń następujących za granicą, należy zgodzić się z ogólną tezą A. Mączyńskiego, że „metoda
rozwiązań materialnoprawnych dotyczących nabycia i zmiany nazwiska, jakie obowiązują w poszczególnych państwach, istotnie utrudniała osiągnięcie funkcjonalnego kompromisu.
52 Dawniej – Europejski Trybunał Sprawiedliwości, obecnie – po zmianach wprowadzonych
traktatem z Lizbony – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
53 Por. uwagi w pkt. VI poniżej.
54 Zob. Working Group of the Federal Association of German Civil Status Registrars, One
name throughout Europe – draft for a European regulation on the law applicable to names, “Yearbook
of Private International Law” 2013/2014, t. XV, s. 31 i n.
55 Zob. art. 4–5 projektu.
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polegająca na uznaniu nazwiska nabytego i zarejestrowanego w państwie, z którym dana osoba jest odpowiednio silnie związana, lepiej niż klasyczna metoda kolizyjna służy międzynarodowej jednolitości ustaleń co do nazwiska danej
osoby”56.
Uznawanie imion i nazwisk w Unii Europejskiej

Przywołane do tej pory teorie nie wyczerpują całości tematyki uznawania
imion i nazwisk. Swój wkład w tę problematykę ma także – jak już sygnalizowano – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydając na przestrzeni
około 20 lat (od 1993 r. do 2013 r.) kilka wiodących orzeczeń, wypracował
własną koncepcję uznania obowiązującą na terenie Unii Europejskiej. Do najważniejszych judykatów należą rozstrzygnięcia w sprawach Konstantinidis57, Garcia Avello58, Grunkin-Paul59, SaynWittgenstein60 oraz Runevič-Vardyn61. Brak tu
miejsca, by szczegółowo przedstawić poszczególne wyroki Trybunału62, należy
jednak pokrótce przybliżyć główny zarys stosowanego rozwiązania.
Co charakterystyczne, koncepcja TSUE w dużej mierze abstrahuje od rozwiązań prawa kolizyjnego. Trybunał nigdy wprost nie zakwestionował krajowych
reguł dotyczących ustalania prawa właściwego, wykorzystanych łączników, ani
innych kwestii istotnych z punktu widzenia prawa prywatnego międzynarodowego. Cała argumentacja koncentrowała się raczej na skutkach zastosowania krajowych regulacji merytorycznych w świetle podstawowych zasad prawa unijnego.
56

A. Mączyński, Kolizyjna problematyka nazwiska, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, tom II, Warszawa
2011, s. 2420.
57 Sprawa C-168/91, Christos Konstantinidis v. Stadt Allensteig i Landratsamt Calw-Ordnungsamt, „Zbiór Orzeczeń” 1993, s. I-1191.
58 Sprawa C-148/02, Carlos García Avello v. Państwo belgijskie, „Zbiór Orzeczeń” 2003,
s. I-11613.
59 Wyrok z dnia 14 października 2008 r., sprawa C-353/06, Stefan Grunkin i Dorothee Regina Paul v. Leonhard Matthias Grunkin-Paul i Standesamt Stadt Niebüll, „Zbiór Orzeczeń” 2008,
s. I-7639.
60 Sprawa C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien, Zbiór Orzeczeń”
2010, s. I-13693.
61 Wyrok z dnia 12 maja 2011 r., sprawa C-391/09, Runevič-Vardyn, „Zbiór Orzeczeń” 2011,
s. I-3787.
62 Orzeczenia Trybunału szczegółowo przedstawia i analizuje M. Taborowski, Swobodny przepływ osób w UE a nazwiska osób fizycznych – uwagi na tle orzecznictwa TS, „Europejski Przegląd
Sądowy” 2012, nr 1, s. 22 i n.; zob. także A. Dorabialska, Między normą kolizyjną a instytucją uznania– nazwisko w orzecznictwie TS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 3, s. 18 i n.
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Najczęściej powoływane były zakaz dyskryminacji, swoboda przemieszczania,
swoboda przedsiębiorczości, a także konstrukcja obywatelstwa Unii Europejskiej.
W największym uproszczeniu można powiedzieć, że Trybunał argumentuje,
iż brak uznania na terytorium danego państwa członkowskiego imienia i nazwiska ukształtowanego w innym państwie Unii Europejskiej może urastać do
rangi przeszkody uderzającej w zasadę swobody przepływu osób. Zauważa się,
że jednostka, której imię i nazwisko jest kwestionowane lub inaczej określane
w poszczególnych państwach – i w związku z tym napotyka na różne przeszkody
administracyjne np. przy zameldowaniu, podjęciu pracy lub założeniu rodziny
– jest tym samym dyskryminowana i nie korzysta ze swobody przemieszczania
się gwarantowanej wszystkim obywatelom Unii.
Mimo że nie znalazło to nigdy bezpośredniego wyrazu w uzasadnieniach
cytowanych wyżej rozstrzygnięć, wydaje się, że unijny Trybunał Sprawiedliwości świadomie wypracował tu mechanizm rozumowania, polegający na uznaniu
ukształtowanej w innym państwie prywatnoprawnej sytuacji jednostki. Inspiracji
dla tej metody niektórzy upatrują we wspominanej już teorii praw nabytych.
Inni z kolei przeprowadzają raczej analogię do zasady państwa pochodzenia,
sugerując, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeniósł po prostu
na grunt prawa osobowego dobrze znaną logikę rynku wewnętrznego, stosowaną
dotąd z powodzeniem w sferze towarów i usług63.
Niezależnie od rzeczywistych inspiracji, praktyczny efekt orzecznictwa Trybunału jest bardzo wyraźny. Można postawić tezę, że państwa członkowskie mają
generalny obowiązek uznania imienia i nazwiska obywatela Unii Europejskiej,
ukształtowanego na terytorium innego państwa unijnego, a jedynym ograniczeniem w tym względzie jest klauzula porządku publicznego, której zastosowanie
podlega zresztą kontroli Trybunału64.
W tym świetle teorię, do której odwołuje się TSUE, należy uznać za komplementarną w stosunku do tradycyjnej metody kolizyjnej. Jej zadanie jest głównie
korygujące. Teoria ta z pewnością nie przekreśla sensu starań dotyczących wypracowania bardziej uniwersalnej koncepcji uznawania, która wykraczałaby poza
terytorium Unii Europejskiej i która nie musi być ograniczona tylko do problematyki imion i nazwisk. Należy tu jednak mocno podkreślić, że to, co wydaje się
63

Por. M. Pilich, Europeizacja prawa prywatnego..., s. 74–75.
Zastosowanie klauzuli ordre public Trybunał rozważał szczegółowo w sprawie C-208/09,
Ilonka Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien („Zbiór Orzeczeń” 2010, s. I-13693),
w której – właśnie ze względu na zasady porządku publicznego – przyjęto dopuszczalność odmowy uznania w Austrii nazwiska nabytego przez obywatela austriackiego w drodze przysposobienia dokonanego za granicą zgodnie z prawem niemieckim. Chodziło przy tym nie tyle o całe
nazwisko, ile o pewien jego element, wskazujący na tytuł szlachecki, posługiwanie się którym jest
w Austrii zakazane i to przez normy rangi konstytucyjnej.
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dość oczywiste w przypadku imion i nazwisk, w odniesieniu do innych elementów
stanu cywilnego budzi już znacznie więcej kontrowersji. Kilka lat temu Komisja
Europejska rozważała możliwość tzw. „pełnego uznawania” – w relacjach między
państwami członkowskimi – stanu cywilnego jednostki w kształcie, w jakim został on zarejestrowany w innym państwie unijnym. Koncepcję taką sygnalizowała
opublikowana w grudniu 2010 r. Zielona Księga, która w ramach ograniczenia
formalności administracyjnych w stosunku do obywateli Unii Europejskiej przewidywała swobodny przepływ dokumentów urzędowych oraz wzajemne uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego65. W związku jednak
z generalnie sceptycznym podejściem do tego pomysłu ze strony różnych środowisk oraz samych państw członkowskich, dalsze prace koncentrowały się już tylko
na uproszczeniu procedur w zakresie obiegu dokumentów urzędowych, w tym
aktów stanu cywilnego66. Głównym powodem, który przesądził o braku odpowiednio szerokiego poparcia dla idei „pełnego uznawania” różnych elementów
stanu cywilnego, jest – jak się wydaje – brak kompatybilności systemów prawnych
państw członkowskich w zakresie kluczowych instytucji kształtujących sytuację
osobistą (w tym rodzinną) jednostki. Przykładem niech będą związki homoseksualne, czy adopcja przez osoby jednej płci. W tym zakresie podejście krajowych
ustawodawców jest dziś bardzo zróżnicowane. Państwa, takie jak Polska, których
prawo rodzinne oparte jest na tradycyjnym fundamencie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, nie są gotowe na automatyczne uznawanie innych „nowoczesnych” relacji rodzinnoprawnych.
Podobnie wrażliwe kwestie nie pojawiają się jednak, gdy chodzi o problematykę imienia i nazwiska. W przypadku tego akurat elementu stanu cywilnego,
międzynarodowe uznanie nie powinno wywoływać poważniejszych komplikacji
w zakresie innych instytucji prawa prywatnego. Takie lub inne brzmienie imienia
czy nazwiska nie wpływa w bezpośredni sposób na kształt poszczególnych relacji
cywilnoprawnych, których stroną jest osoba fizyczna67. Z pewnością ułatwia
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W literaturze polskiej swoje uwagi na temat Zielonej Księgi przedstawili m.in. P. Mostowik,
O planach ujednolicenia reguł dowodzenia oraz wzajemnej skuteczności rejestracji stanu cywilnego
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Zielona księga z 14 grudnia 2010), „Metryka. Studia
z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 1, s. 63 i n. oraz M. Wojewoda,
Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego. Uwagi na tle Zielonej księgi poświęconej ograniczeniu formalności administracyjnych w stosunku do obywateli, „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 2, s. 151 i n.
66 Zob. P. Mostowik, Między zniesieniem legalizacji zagranicznych dokumentów a uznawaniem
skutków obcej rejestracji i rozumienia stanu cywilnego, [w:] Znad granicy ponad granicami. Księga
dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warszawa 2014, s. 197–202.
67 Zob. A. Dorabialska, Uznanie stosunku prawnego..., s. 59–60; por. M. Pilich, Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 2011, nr 2, s. 92.
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to krajowemu prawodawcy „pogodzenie się” z koniecznością akceptacji imienia
lub nazwiska w kształcie odbiegającym od zasad lokalnych, nawet jeżeli sama
zmiana wynika ze zdarzeń, które okazują się nieznane własnemu prawu.
Uznawanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

Na zakończenie niniejszych rozważań, nieco uwagi należy poświęcić jeszcze
jednej szczególnej koncepcji „uznawania”, z którą możemy mieć do czynienia.
Chodzi mianowicie o szerokie uznanie mocy dowodowej zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, z jakimi spotykamy się w Polsce. Zgodnie z aktualnym
orzecznictwem Sądu Najwyższego, potwierdzonym uchwałą 7 sędziów z dnia
20 listopada 2012 r.68, zasada wyłączności dowodowej aktów stanu cywilnego,
przyjmowana w kolejnych krajowych regulacjach poświęconych rejestracji stanu cywilnego w Polsce69, obejmuje także akty stanu cywilnego sporządzone za
granicą i to bez obowiązku ich wcześniejszego umiejscowienia (transkrypcji)
w polskim rejestrze stanu cywilnego.
A zatem można się skutecznie powoływać na imię i nazwisko wynikające
z zagranicznego aktu stanu cywilnego, a dowód w tym zakresie jest, zgodnie z art.
1138 K.p.c., traktowany na równi z dowodem z polskiego dokumentu urzędowego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Naturalnie konieczne tu będzie przetłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego, a w praktyce prawdopodobne
jest, że potrzebne będzie także przełamanie naturalnej nieufności, z jaką organy
krajowe podchodzą do obcych dokumentów urzędowych. Już choćby z tych
względów wygodna może się okazać transkrypcja zagranicznego aktu, polegająca
na jego przepisaniu do polskiego rejestru stanu cywilnego. Transkrypcja, uregulowana obecnie w art. 104 i n. P.a.s.c., ma zasadniczo charakter fakultatywny.
Z pewnością ułatwia ona powoływanie się w Polsce na skutki zdarzeń mających
miejsce za granicą. Jej wynikiem jest bowiem sporządzenie, na podstawie zagranicznego pierwowzoru, polskiego aktu stanu cywilnego. Od dawna przy tym
przyjmowana jest zasada, zgodnie z którą transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno
językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób
68

III CZP 58/12, OSNC 2013, Nr 5, poz. 55.
Wyłączność dowodowa aktów stanu cywilnego została po raz pierwszy wprowadzona
w prawie polskim w wyniku nowelizacji art. 25 dekretu z 1955 r. – Prawo a aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151 ze zm.), dokonanej na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 1956 r.
o zmianie Prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 41, poz. 189 ze zm.). Następnie zasadę tę
wysławiał art. 4 ustawy Prawo a aktach stanu cywilnego z 1986 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 36, poz. 180
ze zm.), którego brzmienie jest w pełni zbieżne ze sformułowaniem, jakie znajdujemy w art. 3
aktualnie obowiązującej ustawy P.a.s.c.
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wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. O ile w poprzednim
stanie prawnym zasada ta była wynikiem rozważań orzecznictwa i doktryny70,
o tyle obecnie znajduje ona bezpośredni wyraz normatywny w art. 104 ust. 2
P.a.s.c. Warto też dodać, że zagraniczny akt nie podlega w zasadzie kontroli merytorycznej, w zakresie sposobu określenia poszczególnych elementów stanu
cywilnego osoby, której dotyczy. Bardzo ograniczone podstawy dla odmowy
transkrypcji zostały zawarte w art. 107 P.a.s.c. Zgodnie z powołanym przepisem, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:
1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu
cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie jest wydany przez
właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon; 2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że specyficzne „uznawanie” zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, związane z możliwością posługiwania
się nimi w obrocie cywilnoprawnym w Polsce oraz z prawem ich przepisania
do polskiego rejestru stanu cywilnego, różni się od poprzednio omawianych
koncepcji uznawania w jednym kluczowym aspekcie. Należy mieć świadomość,
że „uznanie” aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą oznacza akceptację
wyłącznie jego mocy dowodowej, przy zachowaniu zasady, że akt nie posiada
waloru konstytutywnego71. Akt stanu cywilnego jest tylko dowodem i choć jest
dowodem silnym, a do tego dowodem urzędowym, to wciąż możliwe jest wykazanie, że dana okoliczność wynikająca z aktu – w tym wyjątkowo także imię
i nazwisko osoby fizycznej – zostały ukształtowane w sposób, który nie będzie
zaakceptowany z punktu widzenia porządku prawnego, w którym się takim aktem posługujemy.
Na marginesie tylko należy dodać, że w związku z dowodowym jedynie
znaczeniem aktów stanu cywilnego, jeżeli w zagranicznym dokumencie przedstawionym do transkrypcji znajdą się elementy, które zostały ukształtowane orzeczeniem organu państwa obcego, nie ma konieczności szczegółowego badania
70

Zob. Uzasadnienie cytowanej wyżej uchwały 7 sędziów SN z dnia 20 listopada 2012 r.
(III CZP 58/12, OSNC 2013, Nr 5, poz. 55); por. także M. Wojewoda, Transkrypcja aktu stanu
cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, s. 1101 i powołana
tam literatura.
71 Zob. P. Mostowik, Między zniesieniem..., s. 206–207; por. M.A. Zachariasiewicz, Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym a małżeństwa i związki osób tej samej płci, „Problemy
Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2012, t. 11, s. 92 i n.
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negatywnych przesłanek uznania zagranicznego rozstrzygnięcia, wynikających
z przepisów międzynarodowej procedury cywilnej. Należy przyjąć, że cytowany
wyżej art. 107 P.a.s.c. w sposób enumeratywny określa podstawy odmowy transkrypcji. Brak jest wśród nich odwołania do przyczyn uzasadniających odmowę
uznania rozstrzygnięcia zapadłego w innym państwie, które doprowadziło do
ukształtowania któregokolwiek z elementów stanu cywilnego określonych w zagranicznym dokumencie (w tym imienia i nazwiska). Dokonanie transkrypcji
samo przez się nie oznacza uznania orzeczenia lub decyzji wydanych za granicą,
które miały wpływ na treść aktu przepisanego do polskiego rejestru. Za stanowiskiem takim dodatkowo przemawia fakt, że przedstawiony do transkrypcji akt
stanu cywilnego nie zawsze informuje w swej treści o tym, że ujawnione w nim
elementy stanu cywilnego określonej osoby fizycznej zostały ukształtowane przez
rozstrzygnięcie organu państwa obcego, nawet gdy sytuacja taka miała miejsce72.
Badanie przesłanek uznania tylko w niektórych przypadkach, bez możliwości
ustalenia, czy nie należałoby go przeprowadzić także w odniesieniu do innych
aktów, pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia. Na potrzeby umiejscowienia, za wystarczający mechanizm kontrolny należy uznać ocenę dokonywaną
w oparciu o klauzulę porządku publicznego, przewidzianą wyraźnie w art. 107
pkt 3 P.a.s.c. Owszem, w razie prawidłowego zastosowania klauzuli należy się
spodziewać, że tam gdzie treść zagranicznego aktu została ukształtowana na podstawie rozstrzygnięcia sprzecznego z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego, tam nie dojdzie również zwykle do transkrypcji. Bezpośrednim
powodem odmowy będzie tu jednak sprzeczność umiejscowienia z krajowym
porządkiem publicznym, a nie niedopuszczalność uznania zagranicznego orzeczenia. W związku z tym, odmowa nastąpi w drodze decyzji administracyjnej,
a nie w trybie przewidzianym w art. 108 ust. 4 P.a.s.c.
Podsumowanie

Potrzeba możliwie szerokiego urzeczywistnienia zasady niepodzielności
stanu cywilnego – przynajmniej w zakresie imienia i nazwiska osoby fizycznej
– znajduje w stosunkach międzynarodowych coraz powszechniejszą akceptację. Jak miały to wykazać przykłady kilku koncepcji uznawania zaprezentowane
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Przykładem może być akt urodzenia dziecka sporządzony w następstwie orzeczenia
przysposobienia przez sąd (orzeczenie w takiej sprawie często prowadzi też do ustalenia imienia i nazwiska przysposobionego). Zasada tajemnicy przysposobienia przesądza zwykle o tym,
że akt urodzenia nie zawiera żadnej informacji na temat orzeczenia sądowego jako podstawy
jego sporządzenia (na gruncie prawa polskiego zob. art. 71 ust. 1 oraz art. 71 ust. 2 P.a.s.c. w zw.
z art. 122 K.r.o.).
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w toku powyższych rozważań, realizacja wskazanej zasady może następować za
pomocą różnych środków. Można się przy tym spodziewać, że tendencja polegająca na bardziej otwartym podejściu do zdarzeń zachodzących w innych
państwach zostanie zachowana, a być może uda się ją stopniowo rozszerzyć na
kolejne elementy stanu cywilnego. Mechanizm uznania, w różnych jego odmianach, nie stanowi wprawdzie uniwersalnego panaceum na niedostatki tradycyjnej metody kolizyjnej, ale jest to przydatny instrument, który może służyć
promowaniu idei międzynarodowej jednolitości stanu cywilnego jednostki73.
Z drugiej strony, w ramach podsumowania raz jeszcze wypada przypomnieć o ograniczeniach przy stosowaniu różnych konstrukcji uznawania. Choć
problematyka imienia i nazwiska ma charakter dość samodzielny i swoisty, co
– jak powiedziano – ułatwia uznanie przypadków nabycia lub zmiany imienia
i nazwiska następujących za granicą, to także w tej sferze pojawiają się wyjątki.
Żadna z zasygnalizowanych w niniejszym opracowaniu metod uznawania nie jest
bezwarunkowa. Co przy tym ciekawe, w ramach wszystkich wykorzystywanych
współcześnie mechanizmów, nieprzekraczalną granicę zaufania ustawodawcy
krajowego wytycza zwykle klauzula porządku publicznego. Konstrukcja ta, zapożyczona z tradycyjnej metody kolizyjnej (zob. art. 7 P.p.m.), zajmuje ważne
miejsce zarówno przy badaniu przesłanek uznania obcego rozstrzygnięcia (art.
1146 pkt. 7 K.p.c.), jak i przy ocenie dopuszczalności transkrypcji zagranicznego
aktu stanu cywilnego (art. 107 pkt. 3 P.a.s.c.). Można ją także dostrzec w tych
regulacjach, które wprowadzają mechanizm uznawania stanów faktycznych zamkniętych pod rządami obcego prawa (zob. art. 7 konwencji nr 31 MKSC, art.
12 ust. 3 projektu Niemieckiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego
oraz art. 24 ust. 1 księgi 10 h.k.c.). Wreszcie należy dodać, że klauzula ordre public
jest również powoływana przez TSUE jako konstrukcja, która może wyjątkowo
uzasadniać odmowę uznania nazwiska obywatela Unii Europejskiej w kształcie,
jaki nazwisko to uzyskało w innym państwie unijnym74. Jak widać, klauzula porządku publicznego zyskuje dziś nowy wymiar i wbrew pozorom wcale nie traci
na aktualności. Prześledzenie podobieństw i różnic, jakie ujawniają się przy jej
wykorzystywaniu w poszczególnych koncepcjach międzynarodowego uznawania
imion i nazwisk, zasługuje jednak na osobne opracowanie.
Słowa kluczowe: imię i nazwisko, klauzula porządku publicznego, prawo prywatne międzynarodowe.
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Por. A. Dorabialska, Uznanie stosunku prawnego..., s. 65
Zob. cytowany już wyżej wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Sayn–Wittgenstein (C-208/09, „Zbiór Orzeczeń” 2010, s. I-13693).
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International acknowledgement of names and surnames
Summary
Name and surname identify a natural person. More often than not they also indicate the
affiliation to the particular family. Although the subject of name and surname is quite independent and peculiar, what makes it easy to acknowledge the cases of name and surname obtainment or change which took place abroad, also in this area there are some exceptions. None of
the acknowledgement methods mentioned in this paper is unconditional. What’s interesting,
within the frames of all contemporarily used mechanisms, the impassable trust limit of the state
legislator is set by the public order clause, which is gaining a new dimension now and does not
lose on validity.
Key words: name and surname, public order clause, international private law.
Internationale Anerkennung von Vor- und Familiennamen
Zusammenfassung
Der Vor- und Familienname identifiziert eine natürliche Person. Am häufigsten deutet
auch auf die Angehörigkeit zur bestimmten Familie. Obwohl das Themenbereich von Vor- und
Familiennamen einen ganz selbständigen und eigenartigen Charakter hat, was die Anerkennung
der im Ausland erfolgenden Fällen von dem Erwerb oder der Änderung des Vor- und
Familiennamens vereinfacht, erscheinen auch in diesem Bereich die Ausnahmen. Keine aus den
in dem vorliegenden Artikel signalisierten Methoden der Anerkennung ist bedingungslos. Was
dabei interessant ist, im Rahmen allen gegenwärtig benutzten Mechanismen, die Klausel öffentlicher Ordnung, die heutzutage eine neue Dimension gewinnt und trotz allen Anscheins nicht an
Aktualität verliert, legt eine unpassierbare Grenze des Vertrauens staatlichen Gesetzgebers fest.
Schlüsselwörter: Vor- und Familienname, Klausel öffentlicher Ordnung, internationales
Privatrecht
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Kilka uwag na temat wskazania prawa właściwego dla imienia
i nazwiska osoby fizycznej w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.
– Prawo prywatne międzynarodowe

Wprowadzenie

Od ponad 4 lat obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe1. Do czasu jej wprowadzenia, w ustawodawstwie
polskim brak było szczegółowych norm prawnych regulujących wskazanie prawa
właściwego dla imienia i nazwiska osoby fizycznej. Przepisów takich nie przewidywała ani ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. – o prawie właściwem dla stosunków
prywatnych międzynarodowych2, ani ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo
prywatne międzynarodowe3. Istniejącą lukę starała się wypełniać doktryna prawa
kolizyjnego4. Co do zasady wskazywano – dość ogólnie – że imię i nazwisko
podlega prawu ojczystemu osoby fizycznej5. Jednocześnie dostrzegano, że na
kształt imienia i nazwiska danej osoby wpływ mogą mieć zdarzenia prawne z zakresu prawa rodzinnego, w ramach których dochodzi często do zmiany, przede
wszystkim nazwiska. Przykładowo są to zawarcie małżeństwa czy jego rozwiązanie. Co do tego typu sytuacji zwykle przyjmowano, że ich wpływ należy oceniać
na gruncie prawa właściwego dla skutków zdarzenia, które prowadzi do takiej

Mgr Filip Nowak, Uniwersytet Łódzki
Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 ze zm., [dalej cyt.: P.p.m.].
2 Dz. U. z 1926 r. Nr 101, poz. 580 i 581.
3 Dz. U. z 1965 r. Nr 46, poz. 290.
4 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka nazwiska, [w:] J. Gudowski (red.), K. Weitz
(red.), Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci prof. T. Erecińskiego, Warszawa 2011,
s. 2394.
5 M. Pazdan, [w:] M. Pazdan (red.), System prawa prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Tom 20a, Beck 2014, s. 621–622.
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zmiany6. Trzeba jednak przyznać, że również doktryna prawa kolizyjnego przez
długi czas nie wykazywała zbyt dużego zainteresowania tym problemem7.
W nowej ustawie Prawo prywatne międzynarodowe problematyce imienia
i nazwiska został poświęcony art. 15 ustawy, w którym ustawodawca polski zrewidował dotychczasowe podejście i po raz pierwszy zaproponował szczegółową
regulację prawną dotyczącą omawianego zagadnienia. Wydaje się, że było to wynikiem powtarzanego przez niektórych autorów stwierdzenia, iż problematyka
imienia i nazwiska ma charakter autonomiczny, w związku z czym wymaga ona
regulacji prawnej odrębnej od pozostałych kwestii związanych z osobą fizyczną8.
Artykuł 15 ust. 1 P.p.m. stanowi, że „imię i nazwisko osoby fizycznej
podlegają jej prawu ojczystemu”. Ustęp 2 tego artykułu przewiduje natomiast,
iż „do nabycia albo zmiany imienia lub nazwiska stosuje się prawo właściwe
do oceny skutków zdarzenia, które prowadzi do nabycia albo zmiany imienia lub
nazwiska. Jednakże wybór nazwiska przy zawarciu małżeństwa lub rozwiązaniu
małżeństwa podlega prawu ojczystemu każdego z małżonków”. Przedmiotem
niniejszego opracowania będzie próba oceny zaproponowanej przez ustawodawcę polskiego regulacji oraz wyjaśnienia niektórych wątpliwości, jakie mogą się
pojawiać w kontekście wskazania prawa właściwego dla imienia i nazwiska osoby
fizycznej w nowej ustawie kolizyjnej.
Przed przejściem do głównej części wywodów potrzebne wydają się trzy
dodatkowe zastrzeżenia. Po pierwsze, podczas analizy powołanej regulacji ustawowej należy mieć na uwadze, że poruszana problematyka ma dość szczególny
charakter. Wiąże ona bowiem elementy prawa prywatnego oraz prawa publicznego. Przykładowo, na gruncie polskiego porządku prawnego nazwisko, stanowi
dobro osobiste i jego ochrona podlega regulacji prawa cywilnego. Duża część
zagadnień związanych z nazwiskiem ma jednak charakter publicznoprawny.
Po drugie, poczynić należy zastrzeżenie, że większość omawianych problemów odnosić będzie się zarówno do imienia, jak i nazwiska osoby fizycznej.
6

Tamże, s. 622.
Zob. P. Wypych, Prawo właściwe dla zmiany imienia i nazwiska, [w:] P. Kasprzyk (red.),
Prawo rodzinne w Polsce i Europie. Zagadnienia wybrane., Lublin 2005, s. 563; A. Juryk, Recenzja – Maxi Scherer, Le nom en droit international privé. Étude de droit comparé français et allemand,
LGDJ (Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence) 2004, Blibliothèque de Droit Privé, tome 420,
374 s., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 1, s. 282.
8 M. Pazdan, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] J. Gołaczyński (red.),
P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci prof.
E. Gniewka, Beck 2010, s. 454.; należy jednak zauważyć, że potrzeba wprowadzania osobnej regulacji prawnej dotyczącej wskazania prawa właściwego dla imienia i nazwiska była także kwestionowana – por. J. Balcarczyk, Wybrane problemy związane z projektem ustawy – Prawo prywatne
międzynarodowe, „Rejent” 2009, nr 7–8, s. 24.
7
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Część z nich jednak w większym stopniu albo też wyłącznie dotyczyć będzie
nazwiska osoby fizycznej.
Po trzecie wreszcie, już na wstępie rozważań warto zadać pytanie o to, kiedy normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe dla imienia i nazwiska mogą
znaleźć zastosowanie. Otóż będzie tak przede wszystkim przy rozważaniach na
temat nabycia lub zmiany imienia i nazwiska, które mają dopiero nastąpić. Wtedy
bowiem zastanawiać będziemy się nad tym, który system prawny reguluje skutki
zdarzeń cywilnoprawnych, które mogą wpłynąć na kształt imienia i nazwiska.
Co innego, gdy nabycie lub zmiana imienia lub nazwiska już nastąpiły. W takiej
sytuacji do czynienia mieć będziemy z problemem uznania imienia i nazwiska,
co nie będzie przedmiotem rozważań. Wskazanie prawa właściwego dla imienia
i nazwiska wchodzić będzie w grę także wtedy, gdy zastanawiać będziemy się
nad charakterem prawnym imienia i nazwiska, czy też jego ochroną prawną.
Z uwagi na powyższe wydaje się, że normy kolizyjne wskazujące prawo
właściwe dla imienia i nazwiska mogą mieć znaczenie nie tylko dla organów
sądowych, lecz także dla organów pozasądowych. W szczególności dotyczy to
kierowników urzędów stanu cywilnego. Wystarczy bowiem, aby osoby posiadające obce obywatelstwo zgłosiły urodzenie dziecka celem jego rejestracji, bądź
też aby przy zawarciu przez takie osoby związku małżeńskiego jeden z nupturientów zapragnął przyjąć nazwisko drugiego małżonka. Pojawią się wtedy pytania, w pierwszym przypadku o kształt imienia i nazwiska dziecka, zaś w drugim
o możliwość uwzględnienia woli nupturientów.
Imię i nazwisko w regulacjach kolizyjnych państw obcych

Przed przystąpieniem do analizy stanu normatywnego obowiązującego
w Polsce warto skrótowo przyjrzeć się temu, jak imię i nazwisko regulowane jest
w innych kolizyjnych systemach prawnych. Pozwoli to stworzyć tło do dalszych,
bardziej szczegółowych rozważań.
Podobnie jak polski ustawodawca kolizyjny, także wielu innych prawodawców krajowych początkowo nie przewidywało odrębnych norm prawnych
wskazujących prawo właściwe dla imienia i nazwiska osoby fizycznej. Sytuacja
ta zaczęła zmieniać się dopiero z biegiem czasu9. Obecnie wyróżnić można
dwa zasadnicze modele ustawodawcze. Pierwszy – gdzie brak jest szczegółowej
regulacji prawnej, a zasady wskazania prawa właściwego formułowane są przez
orzecznictwo i doktrynę na gruncie norm bardziej ogólnych oraz drugi – gdzie
postanowiono o wprowadzeniu norm szczególnych.
9

Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2392–2394; P. Wypych, Prawo właściwe...,
s. 563.
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Za przykład pierwszego modelu posłużyć może włoska ustawa kolizyjna
z dnia 31 maja 1995 r.10, która nie przewiduje szczegółowego unormowania
rozważanej tu grupy zagadnień. Na gruncie włoskiej doktryny przyjmuje się
natomiast, że prawo właściwe dla imienia i nazwiska wskazują ogólne normy
kolizyjne dotyczące dóbr osobistych. Oznacza to, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy
włoskiej, że zagadnienie to podlega – co do zasady – prawu ojczystemu, z tym
że prawa osobiste wynikające ze stosunku rodzinnego, podlegają prawu właściwemu dla tego stosunku11.
Także ustawodawstwo francuskie nie przewiduje norm wskazujących prawo właściwe dla imienia i nazwiska12. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje
się zaś, że podlegają one prawu ojczystemu13, z pewnymi koncesjami na rzecz
miejsca zamieszkania14. Gdy chodzi o prawo właściwe dla zmiany imienia i nazwiska w związku ze zdarzeniami z zakresu prawa rodzinnego, to trudno mówić
o jednolitości poglądów. Znaleźć można zarówno wypowiedzi wskazujące na
konieczność stosowania prawa właściwego dla oceny tego zdarzenia prawnego,
jak i konsekwentnie potwierdzające właściwość legis patriae15.
Normy kolizyjnej wskazującej prawo właściwe dla imienia i nazwiska nie
znajdziemy także w prawie kanadyjskiej prowincji Québeck16. Doktryna również nie wskazuje na istnienie jednolitego rozwiązania dotyczącego wskazania
prawa właściwego. Jak się jednak wydaje, gdy chodzi o nabycie lub zmianę
nazwiska, to przeważa zapatrywanie o konieczności stosowania tego systemu
10

Por. P. Wypych, Prawo właściwe..., s. 563; Tłumaczenie ustawy włoskiej sporządził K. Mironowicz, [w:] „Kwartalnik Prawa Prywatnego”1999, z. 3, s. 649–666. W Rozdziale II tejże ustawy,
dotyczącym zdolności i praw osób fizycznych przewidziano normy kolizyjne wskazujące prawo
właściwe dla: zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych osób fizycznych (art. 20
i 23), ustalenia chwili zgonu (art. 21), zaginięcia, nieobecności i domniemania śmierci (art. 22)
oraz dóbr osobistych (art. 24).
11 Zob. M. Pazdan, System prawa..., s. 618.
12 Zob. A. Machowska (red.), K. Wojtyczek (red.), Prawo francuskie. Tom II, Zakamycze 2005,
s. 467.
13 Tamże, s. 478.
14 Zob. M. Pazdan, System prawa..., s. 618.
15 Zob. A. Machowska, K. Wojtyczek, Prawo francuskie..., s. 478; por. M. Pazdan, System
prawa..., s. 618; A. Juryk, Recenzja – Maxi Scherer..., s. 284; A. Mączyński wskazuje jednak, że
w najnowszej literaturze francuskiej pogląd o ocenie skutków zmiany nazwiska spowodowanego
zdarzeniem z zakresu prawa rodzinnego według prawa właściwego dla tego zdarzenia został odrzucony oraz że w praktyce francuskiej w takich sytuacjach stosowane jest prawo ojczyste osoby
fizycznej, zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2418.
16 Na temat prawa prywatnego międzynarodowego Québeck, wraz z tłumaczeniem Księgi
Dziesiątej tamtejszego kodeksu cywilnego zob. A. Wysocka, Kanadyjskie prawo prywatne międzynarodowe – prowincja Québeck, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, z. 1, s. 259–288.
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prawnego, który jest właściwy dla oceny skutków zdarzenia prawnego, z którego
ono wynika17.
Także niektóre „najnowsze” krajowe ustawy kolizyjne nie przewidują regulacji prawnej wskazującej wprost prawo właściwe dla imienia i nazwiska osoby fizycznej. Za przykłady posłużyć mogą tu ustawodawstwo chińskie18, czy
estońskie19.
Coraz częściej jednak ustawodawcy krajowi wprowadzają do swoich systemów prawnych normy, które w sposób autonomiczny dotyczą zagadnień związanych z imieniem i nazwiskiem.
Przykładem takiego systemu prawnego jest ustawodawstwo niemieckie.
Trzeba jednak zaznaczyć, że znowelizowany ustawą z dnia 25 lipca 1986 r. art. 10
ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny (EGBGB) z dnia 18 sierpnia
1896 r.,20 obejmuje swym zakresem wyłącznie problematykę nazwiska21. Powołany przepis przewiduje, że – co do zasady – nazwisko osoby podlega jej prawu
ojczystemu (art. 10 ust. 1). Jednocześnie wprowadzono normy szczegółowe dotyczące wyboru nazwiska przy lub po zawarciu małżeństwa (art. 10 ust. 2) oraz
wyboru nazwiska rodowego dziecka przez jego opiekuna (art. 10 ust. 3).
Na wprowadzenie odrębnej regulacji prawnej wskazującej prawo właściwe dla nazwiska zdecydował się też prawodawca szwajcarski w ustawie z dnia
18 grudnia 1987 r.22. Dotyczą jej art. 37 i n. ustawy. Wskazanie prawa właściwego
zależy od tego, czy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania w Szwajcarii,
czy też „w państwie trzecim”. Takie oryginalne rozwiązanie pojawia się również
w innych miejscach ustawy szwajcarskiej. Regulacji tej poświęcić wypada uwagę
także ze względu na jej większy niż w innych państwach stopień rozbudowania.

17

Zob. M. Pazdan, Nazwisko w prawie..., s. 450.
Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o prawie właściwym dla stosunków cywilnych z elementem zagranicznym z dnia 28 października 2010 r., por. A. Sapota, Chińskie prawo prywatne
międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2012, z. 1, s. 259–273.
19 Na temat estońskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, która weszła w życie
w dniu 1 lipca 2002 r. zob. N. Żytkiewicz, Estońskie prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, z.1, s. 211–235.
20 P. Tereszkiewicz, Niemieckie Prawo prywatne międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, s. 1127.
21 Zob. J Poczobut, Niemieckie Prawo prywatne międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 2, s. 427–445.
22 W tłumaczeniu angielskim tekst ustawy dostępny jest m.in. na stronie internetowej http://
www.andreasbucher-law.ch/images/stories/pil_act_1987_as_amended_until_1_7_2014.pdf
(dostęp z dnia 20 maja 2015 r.).
18
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Gdy chodzi o osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Szwajcarii, to
ustawodawca tego państwa posłużył się jednostronną normą kolizyjną23. Prawem
właściwym dla nazwiska tych osób jest prawo szwajcarskie. Co do osób zamieszkałych za granicą, prawem właściwym dla nazwiska jest ten system prawny, który
wskazany zostanie przez normy prawa kolizyjnego obowiązujące w państwie,
w którym osoba, której nazwiska to dotyczy, posiada miejsce zamieszkania.
W związku z treścią art. 14 ust. 2 ustawy szwajcarskiej24 może to ostatecznie
doprowadzić do odesłania zwrotnego do prawa szwajcarskiego25. Jednocześnie,
co do obu wskazanych kategorii osób fizycznych, dopuszcza się bardzo ograniczony wybór prawa właściwego dla nazwiska. W art. 37 ust. 2 omawianej ustawy
przyznano możliwość żądania przez daną osobę, aby w zakresie jej nazwiska
stosowane było jej prawo ojczyste.
Szczegółowo uregulowano także zagadnienia związane ze zmianą nazwiska.
I tak, co do zmiany nazwiska dokonywanej na żądanie osoby, której to dotyczy,
wprowadzono regułę, zgodnie z którą przesłanki oraz skutki prawne zmiany podlegają prawu szwajcarskiemu (art. 38 ust. 3 omawianej ustawy). Decydujące dla
zastosowania tej normy jest jednak, aby właściwe były organy szwajcarskie26.
W omawianej ustawie znaleźć można także przepisy rozgraniczające zakresy
norm wskazujących prawo właściwe dla nazwiska oraz norm wyznaczających
prawo właściwe dla oceny skutków niektórych zdarzeń rodzinnoprawnych, które
mogą mieć wpływ na jego kształt. Chodzi tu m.in. o art. 63 ust. 2 ustawy odnoszący się do rozwodu oraz separacji. Zdanie pierwsze powołanego przepisu
przewiduje, że dla oceny skutków tych zdarzeń właściwy jest system prawny,
według którego ocenia się rozwód oraz separację. Zasada ta przewiduje jednak
szereg wyjątków, w tym jeden, który odnosi się do nazwiska osoby fizycznej.
Nakazuje on stosowanie w tym zakresie reguł wskazujących prawo właściwe
dla nazwiska. Analogiczne zastrzeżenie ustawodawca szwajcarski zamieścił także
w art. 82 ust. 3 omawianej ustawy, wskazującym prawo właściwe dla stosunków
między rodzicami a dziećmi.

23

Na temat rodzajów norm prawa prywatnego międzynarodowego zob. M. Sośniak, Prawo
prywatne międzynarodowe, Katowice 1991, s. 50; M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe,
Warszawa 2010, s. 47.
24 Który, gdy chodzi o kwestie statusu osobistego lub rodzinnego akceptuje odesłanie z prawa obcego do prawa szwajcarskiego, zob. „In matters of personal or family status, a renvoi from the
foreign law to Swiss law is accepted.” – za http://www.andreasbucher-law.ch/images/stories/pil_
act_1987_as_amended_until_1_7_2014.pdf. (dostęp z dnia 20 maja 2015 r.).
25 Zob. M. Pazdan, System prawa..., s. 620.
26 Tamże.
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Normy kolizyjne odnoszące się do imienia i nazwiska osoby fizycznej znajdziemy także w prawie belgijskim. Przepis art. 37 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.27
przewiduje właściwość legis patriae. Jeśli natomiast w wyniku zmiany obywatelstwa danej osoby dochodzi równocześnie do zmian w jej imieniu i nazwisku,
skutki takiej zmiany podlegają „nowemu” prawu ojczystemu. Zmiany nazwiska
i imion osoby fizycznej spowodowane aktem woli albo występujące z mocy prawa
poddane zaś zostały właściwości prawa ojczystego tej osoby z chwili wystąpienia
zmiany imienia lub nazwiska (art. 38).
Na zakończenie wspólnie można potraktować regulację wprowadzoną
w omawianym zakresie w ustawodawstwach rosyjskim,28 białoruskim29 oraz
ukraińskim30. Zawarte tam rozwiązania wykazują bowiem daleko idące podobieństwo. Każdy wskazany system prawny przewiduje w zakresie prawa do imienia i nazwiska, korzystania z nich i ich ochrony zasadnicze stosowanie statutu
personalnego, który, także jedynie co do zasady, stanowi prawo ojczyste osoby
fizycznej31.
Próby ujednolicenia norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe
dla imienia i nazwiska

Omawiając problematykę imienia i nazwiska w prawie prywatnym międzynarodowym warto jest dostrzec, że w omawianym zakresie podejmowane
były próby ujednolicenia norm kolizyjnych. Szczególne starania zmierzające do
wprowadzenia jednolitych rozwiązań prawnych dotyczących imion i nazwisk,
w tym także gdy chodzi o wskazanie dla nich prawa właściwego, podejmowała Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego, której Polska jest członkiem
od 1998 r.. Komisja opracowała kilka konwencji międzynarodowych, których
przedmiot skupiał się wokół imienia i nazwiska32. Na szczególną uwagę zasługuje
27

Na temat belgijskiej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. zawierającej Kodeks prawa prywatnego
międzynarodowego zob. S. Van den Bogaert, P. Treszkiewicz, Belgijskie Prawo prywatne międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 3, s. 861–898.
28 Zob. N. Żytkiewicz, Rosyjskie Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, z. 4, s. 1061–1138.
29 Zob. M. Trzeciak, Białoruskie Prawo prywatne międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, z. 3, s. 861–878.
30 Zob. A. Dowgert, Nowa ukraińska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, z. 2, s. 349–385 oraz Ukraińskie Prawo prywatne międzynarodowe,
tamże, s. 571–599.
31 Z pewnymi, różnorodnie już kształtowanymi na gruncie poszczególnych systemów prawnych wyjątkami.
32 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2419.
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tu tzw. konwencja monachijska z dnia 5 września 1980 r.33, odnosząca się do
zagadnień prawa kolizyjnego.
Przepis art. 1 tej konwencji, podobnie jak wiele ustawodawstw krajowych,
przewiduje zasadę, zgodnie z którą imię i nazwisko osoby fizycznej zawsze podlega jej prawu ojczystemu34. W razie zmiany obywatelstwa zastosowanie znajduje
zaś „nowe” prawo ojczyste35.
Mimo mało kontrowersyjnego rozwiązania kolizyjnego, wskazany akt prawa międzynarodowego nie odniósł większego sukcesu. Konwencja monachijska
została bowiem ratyfikowana jedynie przez kilka państw, tj. Włochy, Holandię,
Hiszpanię i Portugalię. A. Mączyński podkreśla jednak wagę konwencji wskazując, że bez względu na ostateczną ilość ratyfikacji, stanowiła ona wyraz wspólnego
stanowiska państw będących członkami Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, gdy chodzi o sposób wskazania prawa właściwego dla imienia i nazwiska36.
Powołany autor zwraca uwagę na jeszcze jedną konwencję wymienionej
organizacji międzynarodowej. Chodzi mianowicie o Konwencję Nr 31 z dnia
16 września 2005 r. – o uznawaniu nazwisk. Konwencja ta nie przewiduje norm
kolizyjnych dotyczących imienia i nazwiska, ponieważ jej założeniem jest powszechne uznanie nazwiska wpisanego w akcie stanu cywilnego sporządzonego
w państwie, z którym osoba fizyczna była w chwili jego sporządzenia odpowiednio silnie związana37. Choć przyjęta metoda, zdaniem wielu komentatorów,
w wyższym stopniu służy międzynarodowej jednolitości ustaleń co do nazwiska
danej osoby niż tradycyjna metoda kolizyjna, to także ta konwencja nie spotkała
się z zainteresowaniem na arenie międzynarodowej38.
33

Konwencja Nr 19 sporządzona w Monachium dnia 5 września 1980 r. o zastosowaniu prawa w odniesieniu do nazwisk i imion.
34 W krótkim komentarzu do konwencji monachijskiej Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego podkreślała, że prawo właściwe dla imion i nazwisk osób fizycznych powinno być wskazywane przez autonomiczną normę kolizyjną, odrębną od zagadnień prawa rodzinnego, które
mogą mieć wpływ na ich kształt. Zauważano, że podobnie jak w prawie publicznym, tak w prawie
prywatnym problematyka imienia i nazwiska jest na tyle istotna, że wymaga i zasługuje na własną
normę kolizyjną, por. http://ciec1.org/ListeConventions.htm (dostęp z dnia 20 maja 2015 r.).
35 Zob. Przepis art. 1 ust. 2 w wersji angielskiej: „In case of a change of nationality, the law of
the State of the new nationality shall apply” oraz w wersji autentycznej „En cas de changement de
nationalité, la loi de l’Etat de la nouvelle nationalité s’applique”. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pogląd A. Juryk (Zob. A. Juryk, Recenzja – Maxi Scherer..., s. 288), która uważa, że art. 1 konwencji
monachijskiej przewiduję regułę, zgodnie z którą prawo właściwe dla imienia i nazwiska wskazują
normy kolizyjne obowiązujące w prawie ojczystym osoby fizycznej. Taka wykładnia przepisu budzi zasadnicze wątpliwości, na co wskazuje M. Pazdan, Nazwisko w prawie..., s. 446.
36 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2419.
37 Tamże.
38 Tamże, s. 2420.
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Pisząc o próbach harmonizacji norm kolizyjnych dotyczących imion i nazwisk osób fizycznych warto mieć na uwadze również projekt rozporządzenia
unijnego przygotowany przez Grupę Roboczą Federalnego Stowarzyszenia
Niemieckich Urzędników Stanu Cywilnego39. Autorzy projektu, podobnie jak
w konwencji monachijskiej, proponują „jednolite” wskazanie prawa właściwego
dla nazwiska. Odmiennie jednak, w miejsce łącznika obywatelstwa, czynią to
za pomocą łącznika miejsca zwykłego pobytu40. Jednocześnie w art. 5 projektu
dopuszczono, w ograniczonym zakresie, wybór prawa właściwego dla nazwiska41.
Polega on na możliwości wyboru dla nazwiska, zamiast właściwości prawa państwa miejsca zwykłego pobytu, prawa ojczystego osoby fizycznej. Małżonkowie
są natomiast uprawnieni do dokonania wyboru prawa ojczystego jednego z nich
bądź też prawa państwa, w którym co najmniej jedno z nich ma miejsce zwykłego pobytu.
Na marginesie trzeba jednak wskazać, że obok norm kolizyjnych, w sygnalizowanym projekcie wprowadza się dodatkowo zasady dotyczące uznawania
nazwisk. Jego autorzy wyszli bowiem z założenia, że sama harmonizacja norm
kolizyjnych nie jest wystarczająca dla zapewnienia, że osoba fizyczna będzie
posiadała to samo nazwisko we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Ich zdaniem, dopiero łączne uregulowanie obu zagadnień daje jakiekolwiek szanse na całościowe i rzeczywiste rozwiązanie zasygnalizowanego
problemu42.
Wskazanie prawa właściwego dla imienia i nazwiska w ustawie
z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe

Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowej ustawy P.p.m., wprowadzenie do rodzimego systemu prawnego norm wskazujących prawo właściwe
dla imienia i nazwiska osoby fizycznej było spowodowane chęcią wypełnienia
39

Zob. Working group of The Federal Association of German Civil Status Registrars, One
name throughout Europe – Draft for a European Regulation on the Law Applicable to Names, Yearbook of Private International Law 15/2013-2014, s. 31–37.
40 Zob. O. Bobrzyńska, E. Figura-Góralczyk, K. Miksa, A. Juryk, A. Sapota, A. Wysocka-Bar,
Recenzja -- „Yearbook of Private International Law”, vol. XV – 2013/2014, Founding Editors: Petar
Šarčevič, Paul Volken, Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published with association with Swiss
Institute of Comparative Law, Lousanne, Switzerland, Sellier European Law Publishers, Munich 2014,
xiii, 616 s., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, z. 4, s. 1046.
41 Tamże; Por. Working group of The Federal Association of German Civil Status Registrars,
One name..., s. 33–35.
42 Zob. Working group of The Federal Association of German Civil Status Registrars, One
name..., s. 32.

88

Filip Nowak

sygnalizowanej w doktrynie, a występującej w dotychczas obowiązującym stanie
normatywnym, luki prawnej43.
Warto jednak mieć na uwadze, że decyzja ta od początku budziła wątpliwości przynajmniej części doktryny. Obecne były bowiem głosy przeciwne wprowadzeniu szczegółowej regulacji prawnej. Z jednej strony zwracano uwagę na
to, że brak normy kolizyjnej nie powodował nadmiernych trudności w ustaleniu
prawa właściwego dla imienia i nazwiska osoby fizycznej, a wypracowane na
gruncie doktryny rozwiązania były proste i odpowiadały potrzebom praktyki
sądowej i administracyjnej44. Z drugiej zaś strony podnoszono, że wprowadzanie
odrębnej normy kolizyjnej nie jest konieczne ze względu na obecność w nowej
ustawie bardziej ogólnej normy kolizyjnej obejmującej wszelkie dobra osobiste,
w tym też imię i nazwisko osoby fizycznej45.
Zabierając głos w tej dyskusji wydaje się, że samo wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę autonomicznej normy kolizyjnej wskazującej prawo właściwe dla imienia i nazwiska należy zaaprobować46. Już w pracach Międzynarodowej
Komisji Stanu Cywilnego nad konwencją monachijską wskazywano, że zagadnienie to charakteryzuje duża doniosłość nie tylko na gruncie prawa publicznego,
lecz jest istotne także dla prawa prywatnego. Choćby z tego powodu zasługuje
ono na odrębną regulację kolizyjną47.
Zdaje się również, że obowiązywanie takiej normy prawnej w wyższym
stopniu zagwarantuje przewidywalność zastosowania prawa kolizyjnego w zakresie imienia i nazwiska. Należy bowiem pamiętać o tym, że co do wskazania
prawa właściwego dla imienia i nazwiska w doktrynie polskiej oraz zagranicznej
prezentowano różne, często przeciwstawne koncepcje48. Ponadto, wypowiedzi
przedstawicieli nauki były często lakoniczne. Autorzy nie przedstawiali rozbudowanej argumentacji przemawiającej za przyjęciem przedstawianego przez siebie
zapatrywania49. Zasadnicze różnice pojawiały się zwłaszcza w kontekście pytania
dotyczącego prawa właściwego dla nabycia i zmiany imienia i nazwiska50.
43

Por. M. Pazdan, O potrzebie uchwalenia nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe,
„Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych” 2009, z. 1, s. 38–39, 45.
44 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2394–2395.
45 Zob. J. Balcarczyk, Wybrane problemy..., s. 24.
46 Podobne zdanie prezentuje m.in. M. Pilich, Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2012, z. 3, s. 616.
47 Zob. http://ciec1.org/ListeConventions.htm (dostęp z dnia 20 maja 2015 r.).
48 Zob. A. Mączyński, Przeciwko potrzebie uchwalenia nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych 2009, nr 1, s. 19; A. Mączyński, Kolizyjna
problematyka..., s. 2395–2396, 2402.
49 Zob. P. Wypych, Prawo właściwe ..., s. 563; A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2396.
50 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2415–2416.
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Popierając decyzję ustawodawcy dotyczącą bezpośredniego uregulowania
omawianego zagadnienia, nie można jednak przejść bezkrytycznie obok kształtu
zaproponowanych rozwiązań kolizyjnych. Będzie to stanowiło przedmiot dalszych wywodów.
Przepis art. 15 ust. 1 P.p.m. – prawo właściwe dla imienia i nazwiska
– łącznik obywatelstwa

Wskazanie prawa właściwego dla imienia i nazwiska za pomocą łącznika
obywatelstwa zdaje się rozwiązaniem prawidłowym i nie budzi większych wątpliwości. Jeszcze na gruncie uprzednio obowiązujących w Polsce ustaw kolizyjnych
przyjmowano wręcz jednogłośnie, że zagadnienia te podlegają prawu ojczystemu
osoby, o której imię i nazwisko chodzi51. Jak już ponadto powiedziano, analogiczne rozwiązanie przyjmowane jest w ustawodawstwach kolizyjnych innych
państw. Natomiast tam, gdzie brak jest szczegółowych norm prawnych regulujących omawiane zagadnienie, na potrzebę stosowania prawa ojczystego wskazuje
orzecznictwo oraz doktryna. Stosowanie innych łączników ma raczej charakter
wyjątkowy52. Łącznik obywatelstwa przewiduje także konwencja monachijska53.
Wskazanie prawa właściwego za pomocą prawa personalnego osoby fizycznej, w szczególności jej prawa ojczystego, zdaje się naturalne oraz intuicyjne54. Co do zasady, rozwiązanie to powinno być także stosunkowo łatwe
51

Zob. P. Wypych, Prawo właściwe ..., s. 564; por. M. Pazdan, Nazwisko mężatki w prawie prywatnym międzynarodowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r.
V CK 6/02, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, t. 7, Katowice 2010, s. 122–123;
na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego m.in. podnosili tak: M. Pazdan, Prawo
prywatne..., s. 107–108; B. Walaszek, M. Sośniak, Zarys prawa prywatnego międzynarodowego,
Warszawa 1973, s. 141; Jak zauważa A. Mączyński, takie zapatrywanie prezentowano także na tle
przepisów ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r., por. F. Zoll, Międzynarodowe prawo prywatne w zarysie,
Kraków 1947, s. 47, za: A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2394.
52 Zob. M. Pazdan, System prawa..., s. 624.
53 Jak już zauważono, odmiennie rzecz się ma w projekcie rozporządzenia przygotowanym
przez Grupę Roboczą Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Urzędników Stanu Cywilnego.
Autorzy projektu dostrzegli co prawda, że większość systemów prawnych opiera się w omawianym zakresie o łącznik obywatelstwa, jednak uznali, że wprowadzenie łącznika zwykłego będzie
spójne z dotychczasowymi aktami prawa unijnego harmonizującymi prawo kolizyjne. Ich zdaniem ponadto pozwoli to na większą harmonię pomiędzy zagadnieniami związanymi z jurysdykcją krajową oraz wskazaniem prawa właściwego. Ostatecznie podnieśli oni, że w wyższym stopniu
umożliwi to równe traktowanie oraz integrację obcokrajowców ze społecznościami, w których
faktycznie żyją, zob. Working group of The Federal Association of German Civil Status Registrars, One name..., s. 33.
54 Zob. P. Wypych, Prawo właściwe..., s. 564.
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w praktycznym zastosowaniu55. Przemawia za nim również to, iż ustalenie, jakie imię i nazwisko nosi dana osoba, następuje najczęściej na podstawie jej dokumentu tożsamości. Z reguły dokument taki wydawany jest zaś przez organy
państwa ojczystego tej osoby56. Wydaje się ponadto, że zastosowanie łącznika
obywatelstwa sprzyja stabilności statutu imienia i nazwiska. Na gruncie innych
łączników personalnych, takich jak miejsce zamieszkania czy miejsce zwykłego
pobytu, częściej dochodziłoby do tzw. „zmiany statutu”57.
W pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego położono nadto
silny akcent na psychologiczny oraz socjologiczny aspekt wykorzystania łącznika
obywatelstwa. Wynikało to stąd, że omawiana problematyka jest szczególnie
delikatna. Dla osoby fizycznej imię i nazwisko mają często ogromne znaczenie
i wpływają na nią w sposób bezpośredni. Z jednej strony wykazują one silną
funkcję psychologiczną i decydują o poczuciu własnej tożsamości. Z drugiej
strony natomiast, nazwiska mają istotne znaczenie w sferze życia społecznego
jednostek. Wskazują one przecież na pochodzenie osób fizycznych, ich związki
rodzinne i religijne, czy też narodowe. Zdaniem Komisji, jedynym sposobem
wyważenia wszystkich powyższych wartości jest stworzenie jednej, precyzyjnej
normy kolizyjnej, korzystając przy tym z tradycyjnego łącznika obywatelstwa.
Duży wpływ na jego zastosowanie w konwencji monachijskiej miał także wciąż
silny związek występujący między osobą fizyczną a jej ojczyzną58. Jak się wydaje,
pośrednie znaczenie miał tu także sygnalizowany już fakt, iż dokumenty tożsamości osoby fizycznej zwykle wydawane są przez państwo będące jej ojczyzną.
Sama komisja zdawała sobie oczywiście sprawę z tego, że zasada, o której
mowa, może doznawać wyjątków i nie jest możliwe jej stosowanie do wszystkich
osób fizycznych59. Podobnie jest na gruncie polskiego porządku prawnego, gdzie
przy stosowaniu art. 15 ust. 1 P.p.m. może dojść do pewnych komplikacji praktycznych wynikających z tzw. konfliktów obywatelstw. Są to sytuacje, w których
dana osoba fizyczna posiada więcej niż jedno obywatelstwo (konflikt pozytywny) oraz takie, gdy osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa żadnego państwa
(konflikt negatywny).
55

Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2395.
Tamże.
57 Zob. P. Wypych, Prawo właściwe..., s. 574; w projekcie rozporządzenia przygotowanym
przez Grupę Roboczą Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Urzędników Stanu Cywilnego,
w celu uniknięcia częstej zmiany statutu przyjęto, że zmiana miejsca zwykłego pobytu jako taka
nie ma wpływu na statut nazwiska. Dopiero zdarzenia, które mają wpływ na jego kształt mają
podlegać, w razie dokonania takiej zmiany, nowemu statutowi, zob. Working group of The Federal
Association of German Civil Status Registrars, One name..., s. 33, 35.
58 Zob. http://ciec1.org/ListeConventions.htm (dostęp z dnia 20 maja 2015 r.).
59 Tamże.
56
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Rozwikłanie powyższych problemów nie powinno jednak nastręczać poważniejszych problemów. Następować będzie ono na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 2 i 3 P.p.m. Jeśli zatem osoba fizyczna posiada dwa lub więcej
praw ojczystych, zastosowanie dla jej imienia i nazwiska powinien znaleźć system
prawny tego państwa, z którym jest ona najściślej związana (art. 2 ust. 2 P.p.m.).
Gdyby jednak jednym z wchodzących w grę praw ojczystych było prawo polskie,
zastosowanie znajdzie właśnie to prawo (art. 2 ust. 1 P.p.m.)60.
Wobec braku obywatelstwa jakiegokolwiek państwa, dla oceny imienia
i nazwiska w grę wejdzie statut zastępczy. W pierwszej kolejności jest to prawo
państwa, w którym osoba, której to dotyczy, ma miejsce zamieszkania. Przy braku miejsca zamieszkania, należy zastosować prawo państwa, w którym ma ona
miejsce zwykłego pobytu (art. 3 ust. 1 P.p.m.). Warto przypomnieć, że powyższa reguła znajduje odpowiednie zastosowanie do osób, które uzyskały ochronę
w innym państwie niż jej państwo ojczyste w związku z faktem, że ich więzy
z państwem ojczystym uległy trwałemu zerwaniu z powodu naruszania w nim
podstawowych praw człowieka (art. 3 ust. 2 P.p.m.).
Zupełnie odmiennie niż w przypadku łącznika normy wyrażonej w art. 15
ust. 1 P.p.m., duże wątpliwości dotyczą jej zakresu. Wskazywano na nie jeszcze
w czasie prac legislacyjnych nad nową polską ustawą kolizyjną. Sprowadzały
się one do pytania o to, kiedy na tle zaproponowanego rozwiązania kolizyjnego
prawo ojczyste będzie znajdowało zastosowanie w praktyce61. Pytanie to jest
tym bardziej doniosłe, ponieważ wydaje się, że projektodawca przyznał łącznikowi obywatelstwa pierwszorzędne znaczenie. Zaproponowany sposób wskazania
prawa właściwego został nawet określony jako „swoisty paradoks”, gdyż w praktyce zasada ogólna okazuje się wchodzić w grę tylko wyjątkowo62. P. Wypych
wyrażał wręcz obawę, że w świetle regulacji prawnej takiej, jak ta wyrażona w art.
15 ust. 2 P.p.m., stosowanie normy ogólnej (łącznika obywatelstwa) – wyrażonej
w art. 15 ust. 1 P.p.m. – w ogóle nie będzie miało miejsca. Słusznie zauważył on
bowiem, że każde nabycie imienia i nazwiska, także to wynikające z urodzenia
i pochodzenia od określonych rodziców (będące przecież zdarzeniem rodzinnoprawnym) powinno być rozpatrywane na gruncie „normy szczególnej” (art.
15 ust. 2 P.p.m.), niż podlegać zakresowi „normy ogólnej” wskazującej prawo
właściwe dla imienia i nazwiska (art. 15 ust. 1 P.p.m.). Podobne zapatrywanie
60

Przy wielorakim obywatelstwie, jeżeli w grę wchodzi zbieg z obywatelstwem innego państwa UE, problem niedyskryminacji widziany jest specyficznie przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, zob. wyrok Trybunału z dnia 2 października 2003 r. w sprawie C-148/02 (Garcia Avello przeciwko państwu belgijskiemu).
61 Zob. A. Juryk, Recenzja – Maxi Scherer..., s. 292.
62 Zob. P. Wypych, Prawo właściwe..., s. 570.
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wyraził on co do takich zdarzeń prawnych, w wyniku których dochodzi do swoistej korekty nazwiska, jak ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka63.
Należy się zgodzić, że można mieć wątpliwości co do praktycznego zastosowania art. 15 ust. 1 P.p.m. Nie wydaje się jednak, by był on całkowicie
pozbawiony znaczenia. Ogólna norma kolizyjna wskazująca prawo właściwe dla
imienia i nazwiska powinna być bowiem stosowana przede wszystkim do oceny
takich zagadnień jak choćby charakter prawny imienia i nazwiska osoby fizycznej
w danym systemie merytorycznym64. Statut imienia i nazwiska decydować ma
więc o tym, czy w omawianym zakresie mamy do czynienia z dobrem osobistym
chronionym odpowiednim prawem podmiotowym, czy też może imię i nazwisko stanowią zjawiska pozbawione znaczenia prawnego65. Jeśli zaś statut imienia
i nazwiska przewiduje prawo podmiotowe, to jednocześnie określa on treść tego
prawa oraz przesądza o jego cechach, czy też ochronie prawnej66.
Prawo właściwe dla nabycia i zmiany imienia i nazwiska a zdarzenia
rodzinnoprawne wywierające wpływ na kształt imienia i nazwiska

Tak w polskiej, jak i zagranicznej literaturze zasadnicza dyskusja koncentruje się wokół sposobu wskazania prawa właściwego dla nabycia i zmiany imienia
i nazwiska. Sprowadza się ona do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, na
podstawie których norm kolizyjnych oceniać należy wpływ zdarzeń z zakresu
prawa rodzinnego, przede wszystkim na nazwisko. Jest wręcz oczywiste, że na
gruncie prawa merytorycznego zdarzenia te mogą taki wpływ wywierać. Na tle
poprzednio obowiązującego w Polsce stanu prawnego rywalizowały ze sobą dwie
koncepcje. Pierwsza przewidywała stosowanie dla zmiany nazwiska spowodowanego zdarzeniem rodzinnoprawnym prawa właściwego dla oceny skutków
tego zdarzenia67. Druga opowiadała się za konsekwentnym stosowaniem prawa
personalnego osoby fizycznej68. Często jednak rozważania dotyczyły jedynie
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Tamże, s. 570–571.
Zob. M. Pazdan, System prawa..., s. 624.
65 Tenże, Nazwisko w prawie..., s. 458.
66 Tamże.
67 Za którą, jak się wydaje, opowiada się obecnie przede wszystkim M. Pazdan, Zob. M. Pazdan, Nazwisko w prawie..., s. 460 i n.
68 Tę koncepcję prezentuje przede wszystkim A. Mączyński, zob. A. Mączyński, Kolizyjna
problematyka..., s. 2395 i n.; A. Mączyński, Przeciwko potrzebie..., s. 19; por. P. Wypych, Prawo
właściwe..., s. 570–574.
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wycinkowych zagadnień rodzinnego prawa kolizyjnego i nie można było traktować ich jako przesądzających o istnieniu w tym zakresie jednej zasady69.
Jak wiemy, art. 15 ust. 2 P.p.m. przewiduje, że nabycie i zmiana powinny być oceniane na podstawie tego systemu prawnego, który jest właściwy dla
oceny skutków zdarzenia, które prowadzi do tego nabycia lub zmiany imienia
i nazwiska.
Entuzjaści takiego rozwiązania wskazują, że jest ono dość powszechnie akceptowane w literaturze. Ponadto zauważają oni, że zdarzenia z zakresu prawa rodzinnego powinny być oceniane całościowo na podstawie tego samego systemu
prawnego. Ocena ta powinna zatem odnosić się do wszystkich ich skutków, także
tych występujących w sferze imienia i nazwiska. Prowadzić ma to do korzyści
o charakterze praktycznym, jak się wydaje związanych z uniknięciem stosowania jednocześnie kilku praw właściwych w jednej sprawie70. Za przyjęciem tej
koncepcji przemawiać ma też ścisły związek pomiędzy kształtem poszczególnych
instytucji prawa rodzinnego a nazwiskiem osoby fizycznej. Autorzy aprobujący
decyzję polskiego ustawodawcy podkreślają, że zdarzeniom rodzinnoprawnym
wielokrotnie towarzyszy zmiana imienia lub nazwiska następująca często z mocy
samego prawa. Poddawanie tego typu zmian innemu systemowi prawnemu niż
prawo właściwe dla skutków zdarzenia, które je powoduje, przykładowo prawu
ojczystemu, powodować ma zaś występowanie niepotrzebnych napięć między
wchodzącymi w grę, różnymi systemami prawnymi71.
Metoda przyjęta w P.p.m. może jednak budzić wątpliwości. Wbrew pozorom w wielu systemach prawnych związek między zdarzeniami rodzinnoprawnymi a nazwiskiem nie jest tak ścisły. Po pierwsze, nie wszędzie zdarzenia prawne
tego typu jak zawarcie, czy rozwiązanie małżeństwa, mają wpływ na nazwisko
nupturientów72. Po wtóre, nie wydaje się decydujący argument o możliwości
występowania napięć pomiędzy prawem właściwym dla oceny skutków zdarzenia rodzinnoprawnego a przykładowo, prawem ojczystym, gdyby całokształt
zagadnień związanych z imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej poddany był
69

Przykładowo B. Walaszek oraz M. Sośniak wskazywali, omawiając wskazanie prawa właściwego dla rozwodu, iż właśnie na gruncie statutu rozwodowego należy rozpatrywać problem
nazwiska rozwiedzionej małżonki, zob. B. Walaszek, M. Sośniak, Zarys prawa..., s. 208; Podobnie
A. Mączyński zaprezentował swój pogląd przede wszystkim na gruncie problematyki rozwodu,
zob. A. Mączyński, Rozwód w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 1983, s. 113.
70 Zob. M. Pazdan, Nazwisko w prawie..., s. 452–453.
71 Tamże, s. 456.
72 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2413, w którym autor zauważa, że unormowania wykazujące taki wpływ są już współcześnie archaiczne, w związku z czym należy mówić
o tym, że zawarcie i rozwiązanie małżeństwa jedynie daje możliwość zmiany nazwiska, a nie jest
jego przyczyną.
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wyłącznie temu systemowi prawnemu. Stosowanie w tej samej sprawie różnych
merytorycznych systemów prawnych jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym,
z którym prawo prywatne międzynarodowe potrafi sobie poradzić73. Krytycy
polskiego ustawodawcy kolizyjnego odwołują się także do prac Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, stawiając za wzór wypracowane przez Komisję
w konwencji monachijskiej zasady wskazania prawa właściwego74. Warto mieć
wreszcie na uwadze to, iż przyjęta w P.p.m. metoda wskazania prawa właściwego może prowadzić do rozbieżności pomiędzy stanowiskiem prawa ojczystego
danej osoby, będącego prawem właściwym dla jej imienia i nazwiska (art. 15
ust. 1 P.p.m.) a prawem właściwym dla zdarzenia rodzinnoprawnego (art. 15
ust. 2 P.p.m.) w zakresie wpływu tego zdarzenia na imię i nazwisko75. Wydaje
się ponadto, że problematyce nabycia oraz zmiany imienia i nazwiska osoby
fizycznej przyznać należy samoistne, autonomiczne znaczenie. Nie powinno się
jej sprowadzać jedynie do skutku (następstwa) innego zdarzenia prawnego76.
Przemawia to za konsekwentnym stosowaniem prawa ojczystego osoby fizycznej
także do tego rodzaju zagadnień.
Nie bez racji wydaje się też argument, który był sygnalizowany wcześniej,
a więc że regulacja prawna imienia i nazwiska nie ma wyłącznie charakteru prywatnoprawnego, lecz wiele zagadnień z nimi związanych regulowanych jest przez
przepisy prawa publicznego. Przyjęcie konsekwentnego wskazania prawa właściwego za pomocą łącznika obywatelstwa może być zaś sposobem uniknięcia
ewentualnych rozbieżności pomiędzy rezultatami jednoczesnego stosowania do
imienia i nazwiska prawa prywatnego i prawa publicznego. Dawałoby to większą
szansę na równoczesne stosowanie norm prawa cywilnego i administracyjnego
pochodzących z tego samego systemu prawnego77. Zasygnalizowane rozwiązanie
73

Tamże, s. 2414.
Należy jednak pamiętać, że przyjęcie przez Komisję rozwiązania polegającego na wyodrębnieniu zagadnień imienia i nazwiska osób fizycznych ze zdarzeń z zakresu prawa rodzinnego,
które mogą wpływać na ich kształt, nastąpiło także dlatego, iż w przeciwnym wypadku, dla ujednolicenia rozwiązań kolizyjnych dotyczących omawianego zagadnienia, państwa strony musiałyby przyjąć także szereg jednakowych norm kolizyjnych dotyczących różnorodnych stosunków
rodzinnoprawnych, które mogą mieć wpływ na nazwisko. Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego zdawała sobie sprawę z tego, że mogłoby się okazać niemożliwe, nawet w odległej przyszłości, zob. http://ciec1.org/ListeConventions.htm (dostęp z dnia 20 maja 2015 r.).
75 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2411.
76 Zob. P. Wypych, Prawo właściwe..., s. 565–570, w którym autor, biorąc za przykład zawarcie
małżeństwa, przedstawia na tle prawa materialnego rozbudowaną argumentację przemawiającą
za samodzielnym i integralnym traktowaniem zmiany nazwiska, następnie przekładając ją na
grunt prawa kolizyjnego.
77 Tamże, s. 573.
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mogłoby zatem doprowadzić do większej harmonii rozstrzygnięć. Wyrażałoby
się to w tym, że bez względu na rodzaj zdarzenia rodzinnoprawnego i rodzaj
sprawy, na której tle następuje rozstrzygnięcie w przedmiocie imienia i nazwiska
osoby fizycznej, zastosowanie znajdą normy tego samego państwa78.
Niektórzy autorzy dodają jeszcze, o czym była już mowa, że przyjęty
w P.p.m. sposób wskazania prawa właściwego w praktyce powoduje, że – jakby
się wydawało – stawiane na pierwszym planie prawo ojczyste znajduje jedynie
marginalne zastosowanie79. Ten zarzut nie do końca jednak przekonuje. Łącznik
obywatelstwa stosowany jest przecież w polskiej ustawie także w tych normach
kolizyjnych, na podstawie których zgodnie z art. 15 ust. 2 P.p.m. oceniać często
przyjdzie nabycie i zmianę imienia i nazwiska.
Tytułem przykładu, nabycie lub zmiana nazwiska przy zawarciu małżeństwa
podlegać będzie – wtedy gdy małżonkowie mają obywatelstwo tego samego państwa – ich wspólnemu prawu ojczystemu.80 Podobnie będzie przy rozwiązaniu
małżeństwa, czy nawet gdy chodzi o nabycie nazwiska przez dziecko, w związku
z jego urodzeniem81.
Przepis art. 15 ust. 2 zd. 2 P.p.m. – powrót na grunt normy ogólnej?

Warto także przypomnieć, że gdy chodzi o nazwisko osoby fizycznej, to
ustawodawca polski przewidział jeszcze trzecią normę kolizyjną. Otóż co do wyboru nazwiska przy zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa dochodzi do swoistego
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Tamże, s. 574.
Tamże, s. 570 –571.
80 Nie można jednak wykluczyć, że będzie to inne lex patriae niż to, które wskazane zostałoby
przez art. 15 ust. 1 P.p.m. Może się tak zdarzyć wtedy, gdy którykolwiek z małżonków będzie posiadał więcej niż jedno obywatelstwo, a art. 2 P.p.m. wskaże na inne prawo ojczyste, niż wspólne
z drugim małżonkiem.
81 W zakresie tego zdarzenia rodzinnoprawnego pojawiają się jednak wątpliwości co do tego,
na podstawie której normy powinno się ustalać prawo właściwe. Wydaje się, że konkurują ze sobą
dwie normy ustawowe. Z jednej strony zauważa się, że problem ten podlega art. 55 ust. 1 P.p.m.
(tak m.in. M. Pazdan, Nazwisko w prawie..., s. 455). Z drugiej jednakże strony, zastosowanie mogłaby równie dobrze znaleźć norma wyrażona w art. 51 ust. 1 P.p.m. dotycząca zagadnień związanych ze stosunkami osobistymi i majątkowymi między małżonkami. Przyjmuje się bowiem, że to
temu statutowi podlega wybór nazwiska dziecka pochodzącego z małżeństwa, dokonywany przez
rodziców przy zawarciu małżeństwa, zob. M. Wojewoda, Prawo obce w praktyce polskich urzędów
stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”2014,
nr 1, s. 41. Założenie, zgodnie z którym to statut stosunków osobistych i majątkowych między
małżonkami rozstrzyga w przedmiocie nabycia nazwiska w związku z urodzeniem dziecka, pozwoliłoby, jak się zdaje, uniknąć problemów wynikających z potencjalnej konieczności pogodzenia stanowisk dwóch różnych statutów.
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„powrotu” na grunt zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 P.p.m. Przepis art. 15 ust. 2
zd. 2 P.p.m. stanowi, że „wybór nazwiska przy zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa podlega prawu ojczystemu każdego z małżonków”. Na gruncie tej normy mogą
powstać poważne wątpliwości praktyczne, w szczególności co do jej stosunku
z normą wyrażoną w art. 15 ust. 2 zd. 1 P.p.m.82.
Wydaje się, że wbrew literalnemu, nieco mylącemu brzmieniu zacytowanego przepisu, jego stosunek do art. 15 ust. 1 zd. 1 P.p.m. nie kształtuje się na
zasadzie lex specialis – legi generali. Należy bowiem zgodzić się z M. Pazdanem, że
art. 15 ust. 2 zd. 2 P.p.m. nie wyłącza zasadniczej oceny skutków zawarcia i rozwiązania małżeństwa przez system merytoryczny wyznaczony normą kolizyjną
wyrażoną w zdaniu 1 tego przepisu. Daje on jedynie nupturientom dodatkowe
możliwości. Jeżeli ich prawo ojczyste to przewiduje, są oni uprawnieni do wyboru nazwiska nawet wtedy, gdy prawo „ogólnie” właściwe dla oceny skutków
zasygnalizowanych zdarzeń prawnych na to nie pozwala83.
Komentowana norma kolizyjna spotyka się jeszcze z dodatkową krytyką.
Zarzuca się polskiemu ustawodawcy, że skoro już postanowił on uwzględniać
wolę osób, o których nazwiska chodzi, to dlaczego czyni to w tak ograniczonym
zakresie. Dopuszcza to jedynie przy okazji zawarcia i rozwiązania małżeństwa,
a ponadto w istotnie ograniczonym zakresie. Tymczasem już choćby w polskim
prawie merytorycznym można znaleźć przykłady innych niż zawarcie i rozwiązanie małżeństwa zdarzeń prawnych, przy których zmiana nazwiska zależna jest
od woli osób fizycznych84.
Gdy chodzi natomiast o zdarzenia, przy których wola małżonków ma być
wzięta pod rozwagę, to wskazuje się na przypadek, gdy – z jednej strony – zarówno ich prawo ojczyste, jak i prawo wskazane za pomocą art. 15 ust. 2 zd.
1 P.p.m. nie daje możliwości wyboru nazwiska przy zawarciu lub rozwiązaniu
małżeństwa, ale też – z drugiej strony – każde z nich przewiduje odmienne skutki
tego zdarzenia w zakresie nazwiska. Komentatorzy zastanawiają się – przykładowo – dlaczego małżonek, któremu jego prawo ojczyste nakazuje przy zawarciu
82

Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2398; autor, jak się wydaje, krytycznie odnosi się do konstrukcji trzech norm kolizyjnych dotyczących imienia i nazwiska wskazując, że ich
treść prowadzi do wniosku, że w sytuacjach objętych zakresem „trzeciej” normy wyłączone jest
stosowanie „drugiej”, a w sytuacjach objętych „drugą” normą wyłączone jest stosowanie „pierwszej”.
83 Tamże; por. M. Pazdan, System prawa..., s. 625; M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe,
Warszawa 2012, s. 101; jak się wydaje nieco odmiennie A. Juryk, Recenzja – Maxi Scherer..., s. 292,
w którym autorka stwierdza, że dopiero wtedy, gdy prawo ojczyste małżonka nie przewiduje wyboru nazwiska, w grę wchodzi zastosowanie normy art. 15 ust. 2 zd. 1 P.p.m.
84 Zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2410; jako przykład autor podaje konieczność uwzględniania woli dziecka w zakresie zmiany jego nazwiska.
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małżeństwa zachowanie dotychczasowego nazwiska, ma przyjmować nazwisko
drugiego z małżonków, co nakazuje mu statut stosunków osobistych między
małżonkami85.
Jak się wydaje, rozwiązaniu kolizyjnemu zaproponowanemu w art. 15 ust.
2 zd. 2 P.p.m. rzeczywiście brak jest konsekwencji. Nie do końca wypełniony
został postulat podawany przez projektodawców P.p.m., iż nowa ustawa powinna
dawać „wyraz poszanowaniu wzrastającej współcześnie roli autonomii woli w zakresie nazwiska”86. Wola ta zostaje bowiem uwzględniona jedynie wycinkowo.
Prawo właściwe dla ochrony imienia i nazwiska

Na zakończenie warto zastanowić się jeszcze nad problemem prawa właściwego dla ochrony imienia i nazwiska. Przy jego analizie pojawia się bowiem
pytanie o to, do zakresu której normy kolizyjnej ono przynależy. W grę zdają
się wchodzić różne rozwiązania.
Po pierwsze, w związku z faktem, że w polskim prawie cywilnym nazwisko
osoby fizycznej stanowi dobro osobiste87, przy jego ochronie być może należy
kierować się normą kolizyjną dotyczącą ochrony dóbr osobistych88. Ponadto,
gdyby naruszenie imienia lub nazwiska wynikało z czynu niedozwolonego, można też rozważać właściwość statutu deliktowego. Ostatecznie warto też zastanowić się nad ewentualną właściwością ogólnego statutu imienia i nazwiska89.
Pojawia się tu zatem problem rozgraniczenia zakresów norm kolizyjnych.
Wydaje się jednak, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed przystąpieniem
do poszukiwania prawa właściwego dla ochrony imienia i nazwiska, odpowiedzieć należy na pytanie o charakter prawny imienia i nazwiska, które tej ochronie
ma podlegać. W tym celu należy skierować się do normy wyrażonej w art. 15
ust. 1 P.p.m. Dopiero odpowiedź na to pytanie pozwoli na wykonanie kolejnego kroku, jakim będzie poszukiwanie prawa właściwego dla ochrony imienia
i nazwiska. To w zależności od tego, czym jest imię lub nazwisko w danym systemie merytorycznym, będziemy mogli ustalić, która norma kolizyjna powinna
decydować o wskazaniu prawa właściwego dla ich ochrony. Odrzucić przy tym
należy pogląd o stosowaniu do problematyki ochrony art. 15 ust. 1 P.p.m. Statut
85

Tamże, s. 2411.
Zob. M. Pazdan, Nazwisko w prawie..., s. 455.
87 Na temat nazwiska jako dobra osobistego w prawie polskim zob. P. Księżak, [w:] P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014,
s. 290–292.
88 Tak postulują m. in. A. Mączyński, zob. A. Mączyński, Kolizyjna problematyka..., s. 2397;
por. J. Balcarczyk, Wybrane problemy..., s. 24.
89 Zob. M. Pazdan, Nazwisko w prawie..., s. 458.
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imienia i nazwiska odpowiada wyłącznie na pytanie o to, czy imię i nazwisko
osoby fizycznej w ogóle podlega ochronie, ze względu na swój charakter prawny.
Jeśli chodzi o te systemy prawne, które uznają imię i nazwisko za dobra osobiste, to skierować należy się do art. 16 ust. 2 i 3 P.p.m. Będzie tak niezależnie od
tego, czy ich naruszenie będzie miało jednocześnie charakter deliktowy. Zarówno
bowiem co do majątkowych, jak i niemajątkowych środków ochrony, prawo właściwe wskazywać będzie statut ochrony dóbr osobistych. Nie znajdą natomiast
zastosowania normy kolizyjne wyrażone w przepisach Rozporządzenia (WE)
nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)90. Wynika to
z treści art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia, który z zakresu jego przedmiotowego
zastosowania wyłącza zobowiązania pozaumowne wynikające z naruszenia prawa
do prywatności i innych dóbr osobistych, w tym zniesławienie91.
Wypada jednak zauważyć, że wbrew stanowisku polskiego prawa merytorycznego, istnieją takie systemy prawne, które nie wyróżniają pojęcia dobra
osobistego92. M. Pilich wskazuje wręcz, iż stanowi ono „prawniczą efemerydę”.
Wynika to stąd, że istnienie danego dobra osobistego jest tak naprawdę ustalane
na gruncie konkretnych stanów faktycznych93.
Po ustaleniu charakteru prawnego takiego imienia i nazwiska, które nie stanowią dóbr osobistych we właściwym prawie merytorycznym, skierować będzie
się trzeba na grunt normy kolizyjnej wskazującej prawo właściwe dla ochrony
tego dobra, któremu owo imię i nazwisko odpowiada charakterem prawnym.
W takim przypadku nie można już wykluczyć, że w razie naruszenia o charakterze
deliktowym w grę wejdą przepisy powołanego wyżej rozporządzenia „Rzym II”.
Gdyby natomiast okazało się, że imię i nazwisko – zgodnie z prawem wskazanym
na podstawie art. 15 ust. 1 P.p.m. – nie podlegają ochronie, to wtedy problem
poszukiwania prawa właściwego dla ich ochrony w ogóle się nie pojawi.
90

Dz. Urz. UE. L 199 z dnia 31 lipca 2007 r., s. 40.
Należy jednak pamiętać o tym, że opisane wyłączenie nie dotyczy wszystkich dóbr osobistych. Naruszenie takich dóbr jak choćby zdrowie, w wyniku których dochodzi np. do uszkodzenia ciała, podlegać będzie regulacji kolizyjnej Rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. Wynika to z ograniczonego zakresu wyłączenia zawartego w art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia. Zob. m.in. A. Dickinson, The Rome II Regulation – The law applicable to non – contractual obligations, Oxford Univeristy Press 2008, s. 238 i n. Trudno jednak wyobrazić sobie innego
rodzaju naruszenie imienia i nazwiska niż mające zniesławiający charakter. Stąd też co do tych
dóbr, art. 1 ust. 2 lit. g zawsze znajdzie zastosowanie.
92 Zob. M. Pilich, Prawo właściwe..., s. 616, w którym autor jako przykład podaje przede
wszystkim prawo angielskie.
93 Tamże.
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Słowa kluczowe: imię i nazwisko, klauzula porządku publicznego, prawo prywatne międzynarodowe.
A few comments on the subject of indication the law specific to name and surname in the
Act of 4th of February 2011 on the International Private Law.
Summary
The article concerns the issue of indication the law specific to name and surname in the
light of the new regulation proposed by the polish legislator in the Act of the 4th of February
2011 on International Private Law. Differently to the existing normative state, in its art. 15 there
were the conflict of law rules introduced that directly settle the analyzed question. In the content
of this paper is there an explanation when the legal regulation of article 15 of the Act is applicable
and what state authorities can be interested at the by polish legislator adopted legal regulation.
Key words: name and surname, public order clause, international private law
Ein paar Bemerkungen zur Benennung von dem für den Vor- und Familiennamen der
natürlichen Person zuständigen Recht in dem Gesetz – Internationales Privatrecht vom
4. Februar 2011
Zusammenfassung
Der Artikel betrifft das Problem von der Benennung des für den Vor- und Familiennamen
richtigen Rechts im Lichte der vom polnischen Gesetzgeber vorgeschlagenen Regelung in dem
Gesetz Internationales Privatrecht vom 4. Februar 2011. Anders als in der bisherigen Rechtslage,
in seinem Art. 15 wurden Kollisionsnormen eingeführt, die das analysierte Problem direkt regulieren. In dem Inhalt der Bearbeitung wird also erklärt, wann die rechtliche Regelung Artikels
15 Anwendung findet und werden auch die staatlichen Behörden angegeben, die besonderes
Interesse an der von dem polnischen Gesetzgeber angenommenen rechtlichen Regelung haben
können.
Schlüsselwörter: Vor- und Familienname, Klausel öffentlicher Ordnung, internationales Privatrecht.

Katarzyna Miksza

Prawo właściwe dla nazwiska. Czy w świetle nowego Prawa
o aktach stanu cywilnego regulacja przewidziana w art. 15 P.p.m.
ma charakter pozorny?

Lata 2011 i 2014 przyniosły istotne (niekoniecznie pożądane) zmiany
w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego oraz aktów stanu cywilnego,
bowiem 4 lutego 2011 r. została przyjęta nowa ustawa Prawo prywatne międzynarodowe1, natomiast 28 listopada 2014 r. – ustawa Prawo o aktach stanu
cywilnego2.
Imię i nazwisko są najważniejszymi elementami identyfikującymi i indywidualizującymi osobę fizyczną. Są elementem jej stanu cywilnego. Obie wcześniej
wspomniane ustawy mają istotny wpływ na ustalenie imienia i nazwiska osoby.
Celem niniejszego artykułu jest między innymi analiza wpływu nowego P.a.s.c.
na stosowanie norm kolizyjnych dotyczących nazwiska.
Dotychczas definicje imienia i nazwiska wynikały przede wszystkim ze słowników. Najczęściej obecnie definiują one nazwisko jako nazwę rodową wspólną
dla całej rodziny, przechodzącą z rodziców na dzieci3. Przez dłuższy czas brak
było natomiast definicji prawnej nazwiska. Przepis art. 29 P.a.s.c. wprowadził
formalne rozróżnienie nazwiska i nazwiska rodowego. Zgodnie z tym przepisem
„nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu; nazwiskiem osoby, która nie zawarła związku małżeńskiego jest nazwisko rodowe”.
Potrzeba takiej regulacji jest wątpliwa, gdyż również dotychczas nie było wątpliwości, że są to odrębne rodzaje nazwiska. Wynikało to z treści poszczególnych
Dr Katarzyna Miksza, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80
poz. 432 ze zm.), [dalej cyt.: P.p.m.].
2 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1741 ze zm.), [dalej cyt.: P.a.s.c.].
3 Zob. K. Miksza, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, Gliwice 2015, s. 19–20.
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przepisów, zgodnie z którymi należało wskazać nie tylko nazwisko osoby, ale
również jej nazwisko rodowe4.
Kontynuując temat definicji wprowadzonych przez ustawę P.a.s.c. należy
również wspomnieć art. 2, który definiuje stan cywilny jako sytuację prawną
osoby wyrażoną przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowaną przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów,
stwierdzoną w akcie stanu cywilnego. Niniejsza definicja nie odbiega od definicji
przedstawianych wcześniej przez przedstawicieli doktryny5. Ustawowa definicja
stanu cywilnego osoby fizycznej jedynie potwierdza wcześniejsze stwierdzenie,
że nazwisko, które indywidualizuje osobę, jest elementem jej stanu cywilnego.
Elementem podstawowym każdego aktu stanu cywilnego są właśnie imię i nazwisko osoby. Dlatego też ich prawidłowe ustalenie jest niezbędne do właściwej
identyfikacji i indywidualizacji osoby.
Wpływ na kształt nazwiska mają różne czynniki, zdarzenia. Nazwisko rodowe zależy od nazwiska rodziców, od tego, czy noszą oni to samo nazwisko
czy różne, są małżeństwem czy nie. Ponadto czynnikami wpływającymi na nazwisko są obywatelstwo osoby, pobyt (stały lub nawet czasowy) na terytorium
konkretnego państwa, przynależność do grupy etnicznej, płeć czy pozostawanie
w związku małżeńskim. Kierownik USC w celu prawidłowego ustalenia nazwiska
osoby powinien ocenić wszystkie te czynniki. Pierwszym krokiem zaś powinno
być ustalenie właściwego prawa merytorycznego dla nazwiska osoby6. Jest to
istotne z tego też względu, że ustawodawstwa poszczególnych państw różnie
regulują nabycie oraz zmianę nazwiska.
W celu podkreślenia wagi prawidłowego ustalenia prawa właściwego dla
ustalenia nazwiska, krótko zostaną zaprezentowane różnice w regulacjach poszczególnych państw. Nazwisko rodowe dziecka zależy od nazwiska jego rodziców7, od tego czy noszą oni takie samo czy różne nazwiska i czy są w związku
małżeńskim.
Tradycyjnie (a tradycja ta ma również swój wyraz w prawie8) przyjmuje
się, że dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko męża matki, gdyż do4

Np. art. 62 ust. 1 pkt 1 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, ze zm.).
5 Np. W. Maciejko, Osobowe prawo administracyjne, Warszawa 2008.
6 Więcej na temat stosowania norm kolizyjnych przez kierowników USC, zob. M. Wojewoda, Stosowanie norm kolizyjnych w praktyce urzędów stanu cywilnego. Uwagi na tle nowej polskiej
ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji
stanu cywilnego” 2011, nr 1, s. 39 i n.
7 Z wyjątkiem tzw. dzieci nieznanych rodziców.
8 Np. art. 88 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431.

Prawo właściwe dla nazwiska. Czy w świetle nowego Prawa o aktach stanu cywilnego...

103

mniemuje się, iż to właśnie on jest ojcem dziecka. Obecnie jednak coraz częściej
małżonkowie noszą różne nazwiska. W takiej sytuacji prawo polskie przewiduje,
że dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach małżonków,
w braku zaś oświadczeń, nazwisko dziecka tworzy się z połączenia nazwisk jego
matki i ojca9. Wyboru nazwiska rodzice mogą dokonać w momencie składania oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa albo
w chwili sporządzenia aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka10. Dzieci
tych samych rodziców zazwyczaj noszą takie samo nazwisko11. Jest to zasada
powszechnie przyjęta również w innych państwach europejskich12. Tak więc
dziecko małżonków, którzy noszą wspólne nazwisko, będzie również nosiło to
nazwisko. Jeżeli małżonkowie noszą różne nazwiska, to wymagane jest ich porozumienie co do nazwiska dziecka. Zazwyczaj mają oni w tym zakresie ograniczony wybór. Podstawowym ograniczeniem jest ilość członów nazwiska, zwykle
dozwolone jest nazwisko składające się z dwóch członów13.
Podobne do polskich są hiszpańskie zasady ustalenia nazwiska dziecka małżeńskiego. Zgodnie z prawem hiszpańskim zawarcie małżeństwa nie ma wpływu
na nazwiska małżonków, zatem całe życie osoba nosi nazwisko rodowe. Nazwisko to jest połączeniem pierwszych członów nazwiska matki i nazwiska ojca14.
Kolejność tych członów może być dowolna.
Warte uwagi są również francuskie zasady ustalenia nazwiska rodowego.
Prawo francuskie również nie przewiduje możliwości zmiany nazwiska z powodu
wstąpienia w związek małżeński. Zatem rodzice dziecka zawsze będą nosili różne
nazwiska. Powinni oni uzgodnić, jakie nazwisko będzie nosiło dziecko – nazwisko ojca, nazwisko matki czy nazwisko dwuczłonowe powstałe z połączenia tych
9

Jest to przełamaniem zasady obowiązującej przedtem w prawie polskim, zgodnie z którą
dziecko nabywało nazwisko ojca.
10 Wprowadzenie takiej regulacji motywowano faktem, że wybór nazwiska dzieci przy zawarciu małżeństwa może nie być wystarczająco przemyślany i do przekonania o trafności wyboru
może dojść dopiero w momencie rejestracji urodzenia pierwszego dziecka. Więcej na ten temat
zob. J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz, red. J. Ignaczewski,
Warszawa 2010, s. 44.
11 Art. 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r., poz. 583), [dalej cyt.: K.r.o.].
12 Tak: art. 311-21 francuskiego kodeksu cywilnego; art. 1617 BGB; art. 109 hiszpańskiego
kodeksu cywilnego. Brak takich postanowień jest, na przykład, w prawie litewskim.
13 Czasem ustawodawcy przewidują możliwość nadania dziecku tylko nazwiska jednoczłonowego. Np. tak jest na Litwie, w Niemczech i Szwajcarii.
14 Zasady nadawania nazwisk dzieciom uregulowane są w przepisach hiszpańskiego kodeksu cywilnego (art. 108–111), ustawie 20/2011 z dnia 21 lipca 2011 – Prawo stanu cywilnego
(art. 49).

104

Katarzyna Miksza

nazwisk. Nie może jednak ono składać się z więcej niż dwóch członów. Jeżeli
rodzice nie dojdą do porozumienia, dziecko nabywa nazwisko ojca.
Ustalenie nazwiska dziecka pozamałżeńskiego zasadniczo wygląda podobnie jak ustalenie nazwiska dziecka małżeńskiego w sytuacji, gdy rodzice noszą
różne nazwiska. Najczęściej ustawodawcy uzależniają nabycie nazwiska od tego,
czy zostało ustalone rodzicielstwo. Na przykład zgodnie z prawem polskim nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu zależy od tego, czy zostało ustalone ojcostwo oraz od sposobu jego ustalenia15. Jeżeli natomiast ojcostwa nie ustalono,
dziecko nosi nazwisko matki, jakie nosiła ona w chwili urodzenia dziecka (więc
niekoniecznie będzie to jej nazwisko rodowe)16.
Regulacje obce, podobnie jak polska, przyznają dzieciom pozamałżeńskim
prawo do nazwiska lub nazwisk rodziców. Jeżeli jest ustalone pochodzenie od
obojga rodziców, to do nazwiska dziecka pozamałżeńskiego najczęściej stosuje
się te same przepisy, które mają zastosowanie do ustalenia nazwiska dziecka
małżeńskiego. Jeżeli zaś ojcostwo nie zostało ustalone, dziecko nabywa nazwisko
matki. Tytułem przykładu, w prawie rosyjskim oraz litewskim nie ma różnicy
czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy nie, jego nazwiskiem rządzą te same
zasady, gdy zaś znana jest tylko matka dziecka, jej nazwisko nabywa dziecko17.
Podobne rozwiązanie przewiduje również prawo hiszpańskie18. Od tej zasady ustawodawca hiszpański przewiduje kilka wyjątków, gdy dziecko nabywa
wyłącznie nazwisko matki. Pierwszym wyjątkiem jest sytuacja, gdy ojciec został
skazany za stosunki seksualne, w wyniku których doszło do poczęcia. Drugi
wyjątek stanowi sytuacja, gdy ojcostwo zostało ustalone w drodze sądowej, pomimo sprzeciwu ojca. W obu wskazanych przypadkach, na żądanie dziecka lub
jego przedstawiciela ustawowego, dziecko może nabyć również nazwisko ojca19.
Dziecko nabywa nazwisko matki, również gdy ojcostwo nie zostało ustalone.
W takim przypadku matka może zdecydować o kolejności członów w nazwisku
dziecka.
W ten sam sposób ustala się nazwisko dziecka pozamałżeńskiego i małżeńskiego również zgodnie z prawem francuskim. Zgodnie z obecnie obowiązującą
wersją francuskiego kodeksu cywilnego, jeżeli zostało ustalone pochodzenie
15

W. M. Hrynicki, Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk. Komentarz, Wrocław 2010, s. 189.
K. Gromek, Władza rodzicielska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 93; J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. Art. 619–1136 KRO. Komentarz, Warszawa
2009, s. 133; K. Gromek, Władza rodzicielska..., s. 45; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Warszawa 2005, s. 227; H. Haak, Władza rodzicielska – komentarz, Toruń 1995, s. 21 i n.
17 Art. 58 Kodeksu rodzinnego Rosyjskiej Federacji oraz art. 3.167 litewskiego kodeksu cywilnego.
18 Art. 108–109 hiszpańskiego kodeksu cywilnego.
19 Art. 111 hiszpańskiego kodeksu cywilnego.
16
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dziecka od obojga rodziców, decydują oni o tym, czyje nazwisko dziecko będzie
nosiło. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii, dziecko nabywa nazwisko tego z rodziców, w stosunku do którego jako pierwszego zostało
ustalone rodzicielstwo, a jeśli do ustalenia doszło jednocześnie, dziecko nabywa
nazwisko ojca. Należy również podkreślić, że w prawie francuskim zrezygnowano
z rozróżniania poszczególnych kategorii dzieci pozamałżeńskich20. Jeśli zostało ustalone pochodzenie tylko od jednego z rodziców, jego nazwisko nabywa
dziecko. Ustalenie pochodzenia również od drugiego z rodziców powoduje, że
mogą oni zdecydować o zmianie nazwiska dziecka niepełnoletniego na nazwisko
drugiego z rodziców albo nadać dziecku nazwisko połączone z nazwisk rodziców.
Podobnie jest w Niemczech, jeśli rodzice nie mają wspólnego nazwiska, ale
obojgu przysługuje władza rodzicielska, nazwisko dziecka nieślubnego powinno
być ustalone zgodnie z zasadami rządzącymi nazwiskiem dziecka małżeńskiego.
W sytuacji, gdy wspólna władza rodzicielska zaczęła przysługiwać obojgu rodzicom, gdy dziecko już nabyło nazwisko, mogą oni w terminie trzech miesięcy od
rozpoczęcia wspólnej władzy zdecydować o nadaniu dziecku innego nazwiska21.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców dziecka pozamałżeńskiego, to może on za zgodą drugiego z rodziców nadać dziecku nazwisko
tego ostatniego. Inaczej natomiast sprawa przedstawia się w Szwajcarii, gdzie
dziecko pozamałżeńskie nabywa nazwisko matki. Jednakże zgodnie z art. 270
a ust. 2, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to w ciągu roku
od urodzenia dziecka mogą oni w urzędzie stanu cywilnego złożyć oświadczenie
o nadaniu dziecku nazwiska ojca. Takie samo oświadczenie może złożyć ojciec,
jeżeli tylko jemu przysługuje władza rodzicielska.
Nazwisko rodowe może ulec zmianie. Zmiana nazwiska znacznie utrudnia realizowanie przez niego zasadniczej funkcji – identyfikacyjnej, dlatego na
ogół nie dopuszcza się pełnej swobody wyboru kształtu nazwiska. Nie znaczy to jednak, że nazwisko pozostaje niezmienne przez całe życie człowieka.
Prawo przewiduje możliwość zmiany nazwiska, ale tylko w określonych sytuacjach i w określonym trybie zapewniającym kontrolę państwa. Wyróżnić należy
następujące typy sytuacji:
20

Jeszcze przed kilkoma laty rozróżniano kilka kategorii dzieci pozamałżeńskich. Jeżeli dziecko pochodziło ze związku między panną a kawalerem, było ono określane jako dziecko naturalne.
Dziecko, którego jedno z rodziców albo oboje byli w związkach małżeńskich, mianowane było
nieślubnym. Dziecko takie rodzic mógł uznać tylko za zgodą współmałżonka. Jeśli zaś dziecko
pochodziło ze związku osób, które ze względu na bliskie pokrewieństwo lub bliski związek, nie
mogły zawrzeć małżeństwa, było ono zwane kazirodczym. Takiego dziecka prawo nie pozwalało
uznać, tym samym nadać mu nazwiska ojca.
21 Art. 1617b BGB.
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– zmiana w celu nadania nazwiska zbieżnego z nazwiskiem innej osoby22,
– zmiana nazwiska „nieodpowiedniego”23 na inne, „lepsze”,
– legalizacja nazwiska, pod którym osoba jest powszechnie znana;
– zmiana nazwiska narzucona przez państwo.
Z uwagi jednak na to, że artykuł dotyczy przede wszystkim nazwiska jako
elementu stanu cywilnego, analizowane są tylko zdarzenia mające wpływa na ten
stan. Warto bardziej dokładnie przyjrzeć się regulacjom poszczególnych państw
dotyczącym wpływu zawarcia i ustania małżeństwa na nazwisko osoby.
Zawarcie związku małżeńskiego może powodować zmianę nazwiska,
w szczególności nazwiska aktualnie noszonego. Zgodnie z prawem polskim małżonkowie mogą pozostać przy dotychczasowych nazwiskach, nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo połączyć swoje
dotychczasowe nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka24.
Jeżeli małżonkowie nie dokonają wyboru nazwiska, każde pozostaje przy swoim
dotychczasowym nazwisku.
Na nazwisko mogą wpływać również: unieważnienie małżeństwa, ustalenie
nieistnienia małżeństwa, ustanie małżeństwa z powodu śmierci jednego z małżonków, rozwiązanie małżeństwa. Instytucje te mają różny charakter prawny,
również inaczej wpływają na nazwisko małżonków. Ważność małżeństwa oraz
jego istnienie dotyczą okoliczności towarzyszących zawarciu małżeństwa, rozwiązanie małżeństwa zaś jest następstwem sytuacji powstałych w czasie jego
trwania25. Podstawową zaś różnicą między małżeństwem podlegającym unieważnieniu, a nieistniejącym polega na tym, że to pierwsze jest skutecznie zawarte
pomimo istnienia przeszkody, to drugie natomiast zawierane jest pomimo braku
przesłanki koniecznej26.
Zgodnie z prawem polskim rozwiązanie małżeństwa może nastąpić poprzez
rozwód, wskutek którego małżonkowie mogą wrócić do nazwiska noszonego
przed zawarciem związku małżeńskiego27. Należy zaznaczyć, że jest to prawo
małżonków, nie zaś ich obowiązek. Trzeba też podkreślić, że niekoniecznie będzie to nazwisko rodowe, może to być nazwisko z uprzedniego małżeństwa28.
22

Na przykład przy zawarciu małżeństwa – zmiana na nazwisko współmałżonka.
Na przykład ośmieszającego.
24 Przy czym nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
25 K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym, Warszawa 1985, s. 113.
26 T. Smyczyński, Prawo rodzinne ..., s.41.
27 Art. 59 K.r.o.
28 Jest to nazwisko noszone przez małżonka bezpośrednio przed zawarciem związku małżeńskiego, zob. W. M. Hrynicki, Nadawanie oraz zmiana imion..., s. 201–202.
23
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Obce regulacje w zakresie nazwisk małżonków przewidują różne możliwości. W Hiszpanii i Francji małżonkowie po zawarciu małżeństwa zachowują swoje
dotychczasowe nazwiska, w związku czym również rozwód oraz unieważnienie
małżeństwa nie mają wpływu na ich nazwiska. Prawo niemieckie i szwajcarskie
przewidują tak zwane nazwisko rodzinne29, które małżonkowie mogą również
zachować w przypadku rozwodu30.
Większość z wskazanych wyżej ustawodawstw przewiduje możliwość powrotu do dotychczasowego nazwiska wskutek rozwodu. Odrębności dotyczą
przede wszystkim terminów, w jakich należy zwrócić się do odpowiedniego
urzędu w celu zmiany nazwiska.
Omawiając zdarzenia rodzinnoprawne wpływające na nazwisko należy
również wymienić przysposobienie. Wskutek przysposobienia między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek jak między rodzicem
a dzieckiem31. Niejednolitość instytucji przysposobienia32 ma również odzwierciedlenie w przepisach regulujących kwestię nazwiska osoby przysposobionej.
Wskutek przysposobienia pełnego przysposobiony otrzymuje nazwisko
przysposabiającego. Jeżeli przysposobienia dokonali małżonkowie wspólnie albo
jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego z małżonków, przysposobiony otrzymuje nazwisko, jakie nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa33. Na
żądanie osoby, która ma być przysposobiona oraz za zgodą osoby przysposabiającej, sąd w orzeczeniu o przysposobieniu może wskazać, że przysposobiony będzie nosił nazwisko utworzone z jego dotychczasowego nazwiska i dołączonego
do niego nazwiska przysposabiającego34. W sytuacji, gdy przysposabiający nosi
podwójne nazwisko, sąd decyduje, który z członów nazwiska ma być dołączony
do nazwiska osoby przysposobionej. Prawo polskie nie przewiduje zatem możliwości, aby przysposobiony pozostał przy swoim dotychczasowym nazwisku,
najwyżej zostanie ono dołączone do nazwiska przysposabiającego35.
Jeśli sąd orzeknie sporządzenie nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców, nie będzie możliwości wpisania do tego aktu wspomnianego wcześniej łączonego nazwiska
29

M. Jornod, Le femme et le nom en droits Suisse et française, Imprimerie Chabloz S.A., Tolochenoz 1991, s. 141 i n.
30 Art. 1355 ust. 5 BGB.
31 Art. 121 K.r.o.
32 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyróżnia bowiem kilka rodzajów przysposobienia: pełne,
całkowite oraz niepełne.
33 Art. 121 § 1 K.r.o.
34 Art. 121 § 2 K.r.o.
35 W. M. Hrynicki, Nadawanie oraz zmiana imion..., s. 208.
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przysposobionego36. W przypadku rozwiązania przysposobienia, przysposobiony pozostaje przy nazwisku nabytym wskutek przysposobienia. Jednakże
z ważnych powodów na żądanie przysposobionego lub przysposabiającego, sąd
w orzeczeniu o rozwiązaniu przysposobienia może orzec o powrocie przysposobionego do nazwiska noszonego przed przysposobieniem37. Wobec tego sąd
może, ale nie musi, orzec o zmianie nazwiska, jednak najpierw powinien zbadać,
czy istnieją ważne powody.
W przypadku przysposobienia niepełnego nie jest sporządzany nowy akt
urodzenia, a więc zawsze będzie istniała możliwość posiadania nazwisko dwuczłonowego, powstałego poprzez połączenie dotychczasowego nazwiska z nazwiskiem osoby przysposabiającej.
Inaczej przedstawia się problem nazwiska osoby przysposobionej całkowicie. Dla osoby przysposobionej w sposób całkowity obligatoryjnie sporządza
się nowy akt urodzenia, w którym przysposabiających wpisuje się jako rodziców przysposobionego. Przysposobiony nie zachowuje swego dotychczasowego nazwiska: nabywa on nazwisko przysposabiającego, a jeżeli przysposobienia
dokonali wspólnie małżonkowie, nosi on nazwisko, jakie nosiłyby dzieci z tego
małżeństwa. Inaczej niż w przypadku przysposobienia pełnego, przysposobiony
całkowicie nie może wrócić do poprzedniego nazwiska.
Odrębności dotyczące przysposobienia w różnych państwach dotyczą między innymi rodzajów przysposobienia, przesłanek nawiązania oraz możliwości
rozwiązania przysposobienia. Różnią się także procedury nawiązania przysposobienia, skutki przysposobienia. Omawianie nadmienionych odrębności wykracza
poza zakres niniejszej rozprawy. Należy jednak podkreślić, że w kwestii nazwiska osoby przysposobionej ustawodawstwa obce są w miarę zgodne. Zazwyczaj
przysposobiony nabywa nazwisko przysposabiającego, jeżeli zaś przysposabiają
małżonkowie, nazwisko jakie nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa38.
Tytułem przykładu, w Hiszpanii przysposobienie jest pełne, przepisy hiszpańskiego kodeksu cywilnego przewidują zerwanie więzów z rodziną biologiczną39, jest ono też nierozerwalne40. Nazwisko osoby przysposobionej ustala się
36

Art. 121 § 2 zd. 3 K.r.o.
Art. 126 § 2 K.r.o.
38 Tak np. art. 357 francuskiego kodeksu cywilnego; art. 359 luksemburskiego kodeksu cywilnego; art. 1757 BGB; art. 27 włoskiej ustawy dotyczącej praw dziecka do rodziny (ustawa nr 184
z 1983 r. była zmieniona ustawą nr 149 z 2001 r., wskutek tej zmiany m.in. obok numeru ustawy
pojawiła się nazwa.
39 Art. 178 hiszpańskiego kodeksu cywilnego. Ustawa przewiduje wyjątki, kiedy więzy z rodziną biologiczną nie są zrywane, więcej zob. K. Bagan-Kurluta, Przysposobienie międzynarodowe
dzieci, Białystok 2009, s. 135.
40 Art. 180 hiszpańskiego kodeksu cywilnego.
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w identyczny sposób, jak ma to miejsce w przypadku dzieci naturalnych tych
samych rodziców41.
Podobne rozwiązanie przyjęte zostało w litewskim kodeksie cywilnym.
Zgodnie z art. 3.227 litewskiego kodeksu cywilnego, zerwane zostają wszelkie
więzy z rodziną biologiczną, takie więzy powstają zaś w stosunku do rodziny
przysposabiającego. Dziecko nabywa nazwisko przysposabiającego lub przysposabiających. W wyjątkowych sytuacjach, na żądanie dziecka i przysposabiającego,
dziecko może pozostać przy swoim dotychczasowym nazwisku. Jeżeli przysposabiający między sobą albo przysposabiający i dziecko nie mogą dojść do porozumienia w sprawie nazwiska, decyzję w tej sprawie podejmuje sąd. Przepis
dotyczący nazwiska przysposobionego nie wskazuje, jak należy postąpić, jeżeli
przysposabiający małżonkowie noszą różne nazwiska. Jednakże mając na uwadze
fakt, że między przysposobionym a przysposabiającymi pojawia się więź, jaka
istnieje między rodzicami i dziećmi, wydaje się, że należałoby również odwołać
się do przepisów rozstrzygających kwestię nazwiska dziecka, gdy rodzice noszą
różne nazwiska.
W Szwajcarii dziecko przysposobione nabywa status prawowitego dziecka
przysposabiających, w związku z czym nabywa również ich nazwisko rodzinne42.
Sprawa wygląda podobnie w Niemczech. Zasadniczo dziecko nabywa nazwisko rodzinne (Ehename) przysposabiających, jeśli zaś takiego nazwiska nie ma,
przysposabiający zgodnie decydują, jakie nazwisko nabędzie przysposobiony.
W sytuacji wyjątkowej nazwisko przysposabiającego może być dołączone do
dotychczasowego nazwiska przysposobionego43.
We Francji natomiast odróżnia się przysposobienie zwykłe i pełne. Do nazwiska dziecka adopcyjnego mają zasadniczo zastosowanie te same zasady co do
dziecka biologicznego rodziców. Odrębności dotyczą sytuacji, gdy przysposabiającym jest tylko jeden z małżonków. W takiej sytuacji dziecku można nadać
nazwisko drugiego z małżonków za zgodą tego ostatniego. W przypadku adopcji
zwykłej, do nazwiska osoby przysposobionej dodaje się nazwisko przysposabiającego44. Jeśli przysposabiają małżonkowie wspólnie, muszą też zdecydować,
nazwisko którego z nich zostanie dołączone do nazwiska przysposobionego. Jeśli
brak jest zgodnego oświadczenie w tej sprawie, dodaje się nazwisko męża. Na
żądanie przysposabiającego, osoba przysposobiona może nabyć jego nazwisko,
jeżeli adoptują wspólnie małżonkowie – nazwisko uzgodnione przez małżonków.

41
42
43
44

Art. 108–109 hiszpańskiego kodeksu cywilnego.
Art. 267 szwajcarskiego kodeksu cywilnego.
Art. 1757 BGB.
Art. 363 francuskiego kodeksu cywilnego.
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Zgodnie z prawem niemieckim przysposobić można zarówno małoletniego jak i osobę dorosłą46. Przysposobienie małoletniego zawsze ma charakter
adopcji pełnej47. Nazwisko adoptowanego małoletniego ustala się w ten sam
sposób co nazwisko dziecka pochodzącego z małżeństwa. Dziecko nabywa nazwisko rodzinne adoptujących48. W sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają
nazwiska rodzinnego, nazwisko adoptowanego ustala się zgodnie z tymi samymi
zasadami co nazwisko dziecka naturalnego rodziców, gdy nie mają oni nazwiska
rodzinnego. Ponadto sąd na wniosek adoptujących może wyrazić zgodę na pozostawienie dotychczasowego nazwiska rodzinnego dziecka i dołączenia do niego
nazwiska rodzinnego adoptujących49. Wybór nazwiska rozciąga się również na
późniejsze dzieci adoptujących50. Zasady dotyczące nazwiska małoletniej osoby
adoptowanej odpowiednio stosują się również do dorosłego adoptowanego51,
z tą różnicą, że zawsze będzie wymagana w zakresie zmiany nazwiska zgoda
osoby przysposabianej52.
Powyższa analiza prawnoporównawcza potwierdza, jak bardzo istotne jest
prawidłowe ustalenie prawa właściwego.
Ustawa P.p.m. z 2011 r. zawiera normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe dla nazwiska53. Podobnych przepisów nie zawierała ani ustawa z 1926 r., ani
Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. Wobec braku ustawowej regulacji
kolizyjnej problematyki nazwiska to do praktyków i przedstawicieli doktryny
należało uzupełnienie istniejącej luki.
W zakresie ustalenia prawa właściwego ścierały się dwa podstawowe stanowiska. Przedstawiciele jednego opowiadali się za poddaniem nazwiska prawu
właściwemu dla zdarzenia, wskutek którego doszło do nabycia lub zmiany nazwiska54. Głównym argumentem przedstawianym w obronie tego stanowiska
był ścisły związek pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami prawa rodzinnego
a nabyciem lub zmianą nazwiska. Tak więc podkreślano, że pożądane jest, aby
skutki tego samego zdarzenia podlegały jednemu prawu.
45

45

Art. 1741 i n. BGB.
Art. 1767 i n. BGB.
47 M. Hochwald, Zawarcie małżeństwa i przysposobienie dziecka w prawie niemieckim i prawie
cywilnym międzynarodowym, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie: zagadnienia wybrane, red.
P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 355.
48 Art. 1757 BGB.
49 Art. 1757 ust. 4 BGB.
50 W. M. Hrynicki, Nadawanie oraz zmiana imion..., s. 227.
51 Art. 1767 ust. 2 BGB.
52 W. M. Hrynicki, Nadawanie oraz zmiana imion..., s. 228.
53 Art. 15 P.p.m.
54 Tak m.in. J. Pazdan, M. Pazdan, M. Sośniak, B. Walaszek, J. Widło, E. Wierzbowski i inni.
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Inna część doktryny przedstawiała stanowisko odrębne. A. Mączyński zaproponował zastosowanie do ustalenia prawa właściwego dla nazwiska zasad podobnych do zasad ustalenia prawa właściwego dla zdolności osoby55. Inaczej mówiąc,
ustalenie prawa właściwego dla nazwiska należałoby traktować jako kwestię samodzielną. Autor ten przy okazji analizy problematyki kolizyjnej rozwodu wskazał, że
nazwisko rozwiedzionego małżonka ma związek z rozwodem, ale nie jest on na tyle
silny, aby nie można było poddać nazwiska byłego małżonka jego prawu ojczystemu.
Stanowisko to poparł i rozwinął P. Wypych56. Warto podnieść, że P. Wypych argumentował zasadność poddania nazwiska prawu ojczystemu osoby właśnie treścią norm poprzednio obowiązującego P.a.s.c. Przede wszystkim jednak
podkreślił on, że zmiana nazwiska przy zawarciu małżeństwa nie jest konieczną
konsekwencją (jak na przykład obowiązek wspólnego pożycia lub wzajemnego
dziedziczenia małżonków)57. Przytoczył on również inne argumenty przemawiające za odrębnym traktowaniem nazwiska i małżeństwa. Należy zaznaczyć,
że art. 62 ust. 3 poprzednio obowiązującego P.a.s.c. przewidywał, że obywatel
polski, który zawarł małżeństwo za granicą i nie złożył oświadczenia w sprawie
swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, jeżeli zaś oboje małżonkowie są obywatelami
polskimi to mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych
z tego małżeństwa58. P. Wypych słusznie zauważył, że w tej sytuacji złożenie
oświadczenia w sprawie nazwiska obywatela polskiego (jeśli zawarł on małżeństwo za granicą z obcokrajowcem) nie zależy od prawa właściwego dla stosunków
osobistych czy majątkowych między małżonkami (ustalone na podstawie art. 17
Prawa prywatnego międzynarodowego z 1965 r.). W tej sytuacji obywatel polski
jest uprawniony do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska zgodnie z prawem
polskim – swoim prawem ojczystym. Ponadto P. Wypych podkreślił, że normy
P.a.s.c, jako normy administracyjnoprawne, będą miały zastosowanie niezależnie
od tego, które prawo merytoryczne będzie właściwe dla stosunków osobistych
i majątkowych między małżonkami. Zdanie to poparł również P. Kasprzyk59.
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A. Mączyński, Rozwiązanie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków
1979, s. 82 i n.
56 Artykuł tego autora przez dłuższy czas był jedynym opracowaniem całościowo poświęconym problematyce kolizyjnej nazwiska. P. Wypych, Prawo właściwe dla nabycia i zmiany nazwiska,
[w:] Prawo rodzinne w Polsce i Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 564.
57 P. Wypych, Prawo właściwe dla nabycia..., s. 567.
58 Obecnie takie oświadczenie mogą złożyć małżonkowie niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
59 P. Kasprzyk, Problematyka używania imienia i nazwiska oraz jego zmiany w aspekcie migracji
obywateli polskich, [w:] Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Opole 2009, s. 56.
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Wydaje się, że również nowe P.a.s.c. ma wpływ na stosowanie norm kolizyjnych
dotyczących nazwiska.
Mogłoby się wydawać, że obowiązująca od 2011 r. ustawa P.p.m. zlikwidowała omawiane sprzeczności. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nazwisko podlega
prawu ojczystemu, jednak nabycie i zmiana nazwiska podlegają prawu właściwemu dla zdarzenia, wskutek którego doszło do zmiany nazwiska, z tym że wybór
nazwiska przy zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa podlega prawu ojczystemu
każdego z małżonków. Dogłębna analiza wspomnianego przepisu wychodzi poza
zakres niniejszego artykułu60. Jednakże w dalszej części artykułu autorka spróbuje odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie: czy w szczególności w świetle
nowego P.a.s.c. regulacja prawa właściwego dla nazwiska w P.p.m. z 2011 r. nie
jest pozorna?
Od początku prac nad nowym prawem prywatnym międzynarodowym
art. 15 projektu wywoływał dyskusje parlamentarne61, szczególne wątpliwości
budził art. 15 ust. 2 projektu. Generalnie pozytywnie należy ocenić wprowadzenie odrębnego przepisu dla nazwiska, jednakże normy w nim zawarte budzą wątpliwości. Po pierwsze, trudności może powodować rozgraniczenie zakresu ich
zastosowania. Budowa art. 15 pozwala wysnuć wniosek, że zakres każdej kolejnej
zawartej w niej normy jest określony węziej niż zakres normy poprzedniej62. Zatem każda kolejna norma jako lex specialis wyłącza stosowanie poprzedniej. Tak
więc art. 15 ust. 1 w zestawieniu z art. 15 ust. 2 mimo ogólnego określenia zakresu
„imię i nazwisko” nie obejmuje „nabycia” i „zmiany” imienia i nazwiska, a art. 15
ust. 2 zd. 1 nie obejmuje nabycia nazwiska w drodze „wyboru” przy zawarciu lub
rozwiązaniu małżeństwa. Chociaż w piśmiennictwie można spotkać się również
z odrębnym zdaniem. Tak na przykład M. Pazdan uważa, że do nazwiska nupturientów należy stosować statut stosunków osobistych między małżonkami, do
nazwiska małżonków w przypadku rozwodu – statut rozwodowy. Jeżeli jednak
prawo ojczyste któregoś z nupturientów lub małżonków przewiduje możliwość
wyboru nazwiska, to mają oni prawo z takiej możliwości skorzystać63.
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Analizie kolizyjnej problematyki nazwiska został poświęcony artykuł A. Mączyńskiego
Kolizyjna problematyka nazwiska, [w:] „Aurea praxis, aurea teoria” Księga pamiątkowa ku czci
Profesora Tadeusza Erecińskiego, t.2, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011 oraz monografia
K. Mikszy Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, Gliwice 2015.
61 Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, „Biuletyn z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 2011”, nr 254, s. 12.
62 A. Mączyński, Kolizyjna problematyka nazwiska..., s. 2398.
63 M. Pazdan, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, w: Współczesne problemy
prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. P. Machnikowski,
J. Gołaczyński, Warszawa 2010, s. 455.
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Jeszcze większe wątpliwości budzi ustalenie prawa właściwego na podstawie norm z art. 15 ust. 2 P.p.m. Normy te bowiem nie wskazują bezpośrednio
prawa właściwego, ale odsyłają do innych obowiązujących w Polsce norm kolizyjnych, nie wskazując jednocześnie konkretnych przepisów wyrażających te
normy. W celu ustalenia prawa właściwego najpierw należy określić, jakie zdarzenie powoduje nabycie lub zmianę nazwiska. Kolejnym krokiem powinno być
ustalenie, jakie są inne skutki tego zdarzenia i dopiero wtedy należy odszukać
normy kolizyjne, wskazujące prawo właściwe dla tych skutków. Takie zdarzenia
jak urodzenie, zawarcie lub rozwiązanie małżeństwa, ustalenie rodzicielstwa,
nawiązanie lub rozwiązanie stosunku przysposobienia pociągają za sobą bardzo
różne skutki o charakterze osobistym i majątkowym.
Nabycie nazwiska rodowego następuje ipso iure z chwilą urodzenia. Nabycie
nazwiska jest konieczną konsekwencją urodzenia. Nawet jeśli nie zostanie ustalone rodzicielstwo, nazwisko nada uprawniona do tego instytucja (na przykład
w Polsce – sąd opiekuńczy). Jednakże rodowe nazwisko wiąże się również z innymi zdarzeniami i czynnościami prawnymi o charakterze rodzinnoprawnym64,
takimi jak: uprzednie ustalenie stosunku rodzicielstwa, złożenie przez rodziców
stosownego oświadczenia dotyczącego nazwiska dziecka, wcześniejsza rejestracja dzieci tych samych rodziców. Powstaje zatem pytanie, czy nazwisko rodowe powinno podlegać prawu właściwemu dla skutków któregoś ze wskazanych
zdarzeń? Odpowiedź na to pytanie powinna być negatywna. Skoro nazwisko
powinno podlegać prawu właściwemu dla skutków zdarzenia powodującego nabycie nazwiska, należy odnaleźć główny skutek tego zdarzenia. Podstawowym
zaś skutkiem urodzenia jest nabycie zdolności prawnej. Wydaje się zatem słuszne poddanie nazwiska temu samemu prawu, które jest właściwe dla zdolności
prawnej osoby fizycznej. Prawo to wskazuje norma zawarta w art. 11 P.p.m.,
zgodnie z którą zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej podlega prawu ojczystemu osoby. Kwestię zaś wpływu wspomnianych wcześniej zdarzeń na
kształt nazwiska należy traktować jako kwestię wstępną.
Podobne trudności powoduje również odnalezienie norm wskazujących
prawo właściwe dla zmiany nazwiska. Do zakresu art. 15 ust. 2 P.p.m. należy
tylko taka zmiana nazwiska, która jest skutkiem jakiegoś zdarzenia. Wcześniejsze rozważania wskazały, że różne zdarzenia z zakresu prawa rodzinnego mogą
powodować zmianę nazwiska, jednak rzadko powodują one zmianę nazwiska
ex lege. Pozwala to stwierdzić, że ich związek ze zmianą nazwiska nie jest tak
bardzo ścisły, jak wydawało się ustawodawcy. Bardzo często skutki konkretnego
zdarzenia będą podlegały różnym statutom. Na przykład stosunki majątkowe
64

P. Ruczkowski, Imię i nazwisko w prawie polskim, Kielce 2010, s. 14.
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i osobiste między małżonkami. Nie uda się więc również zapobiec „mozaikowej”
ocenie konkretnej sytuacji.
Główną zasadą wynikającą za art. 15 ust. 1 P.p.m. jest poddanie nazwiska
prawu ojczystemu. Mając jednak na uwadze art. 15 ust. 2, zastosowanie prawa ojczystego dla nazwiska będzie mocno ograniczone, jednakże tylko pozornie. Nazwisko rodowe będzie podlegało prawu ojczystemu osoby, co prawda
nie na mocy art. 15 ust. 1 P.p.m., tylko art. 11 ust. 1 P.p.m. Wybór nazwiska
przy zawarciu i rozwiązaniu małżeństwa również będzie podlegał prawu ojczystemu każdego z małżonków – na mocy art. 15 ust. 2 zd. 2 P.p.m. Nie wolno
pominąć również wpływu przysposobienia na nazwisko osoby przysposobionej.
W tym przypadku również należy określić główny skutek tego zdarzenia. Na
skutek przysposobienia między przysposobionym a przysposabiającym może
zostać nawiązany stosunek jak między rodzicem i dzieckiem. Przykładem może
być przewidziane w prawie polskim przysposobienie całkowite, gdy sporządza
się nowy akt urodzenia i jako rodziców wpisuje się przysposabiających (takie
przysposobienie spotykane jest również w innych państwach). W takiej sytuacji
prawem właściwym dla stosunków między przysposobionym a przysposabiającym będzie nie statut przysposobienia, ale statut stosunków między rodzicami
i dzieckiem, wyznaczony na podstawie norm z art. 55–56 P.p.m. Wydaje się więc,
że i w tym przypadku do ustalenia prawa właściwego dla nazwiska mają zastosowanie te same zasady, które dotyczą ustalenia prawa właściwego dla nazwiska
rodowego. Mając zatem na względzie wcześniejsze rozważania, dotyczące prawa
właściwego dla nazwiska rodowego, zastosowanie powinno mieć prawo ojczyste
dziecka. Podsumowując, można stwierdzić, że bardzo często nazwisko będzie tak
czy inaczej podlegało prawu ojczystemu osoby, której dotyczy. Prawem ojczystym zaś jest prawo państwa, którego obywatelem jest osoba. Wyraźnie wynika
to z art. 2 oraz art. 3 P.p.m.
Mając na uwadze powyższe rozważania nasuwa się wniosek, że poddanie
nabycia i zmiany nazwiska prawu właściwemu dla skutków zdarzeń, które powodują nabycie lub zmianę nazwiska ma charakter pozorny. W praktyce bowiem
najczęściej nazwisko będzie podlegało właśnie prawu ojczystemu65. Poddanie nazwiska prawu ojczystemu uznaje się wręcz za rzecz oczywistą66. Należy pamiętać,
że regulacja prawna nazwisk leży na pograniczu prawa prywatnego i publicznego.
Do regulacji prawa publicznego należą, między innymi, administracyjnoprawna
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Pasuje tutaj przysłowie „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.
M. Pilich, Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
2012, z. 3, s. 613.
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zmiana nazwiska, rejestracja nazwisk w publicznych rejestrach67, brzmienie68, pisownia nazwisk69. Rola norm kolizyjnych w kwestiach związanych z nazwiskiem
sprowadza się właściwie do ustalenia prawa merytorycznego, które określi, czy
jakieś zdarzenie może mieć wpływ na nazwisko, jeśli tak, to jaki i czy jest uwzględniana wola osoby zainteresowanej. W związku z tym, jeżeli ustalenie rodowego
nazwiska lub jego zmiana zachodzą za granicą, należy dążyć, aby takie ustalenie
czy zmiana pozostawały w zgodzie z prawem ojczystym zainteresowanej osoby.
W ten sposób najłatwiej jest uniknąć sytuacji, w których ta sama osoba będzie
identyfikowana za pomocą różnych nazwisk. Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest sprawa M. Grunkin-Paul70. Prawo niemieckie – prawo ojczyste osoby
zainteresowanej – nie przewiduje możliwości wpisywania podwójnych nazwisk
w aktach urodzenia, a więc kompetentne organy władzy nie zgodziły się wpisać
nazwiska nabytego zgodnie z prawem duńskim – prawem państwa miejsca zamieszkania zainteresowanego. M. Grunkin-Paul posiadałby różne nazwiska, gdyby nie odpowiednia interpretacja prawa unijnego przez TSUE. Pamiętać jednak
należy, że nie zawsze pomocne będzie prawo unijne. Zastosowanie zaś w takiej
sytuacji prawa ojczystego przy pierwotnej rejestracji nazwiska zapobiegłoby
długiej i kosztownej procedurze. Z punktu widzenia problematyki dotyczącej
nazwiska istotne jest przede wszystkim to, że wszelkie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby fizycznej są zasadniczo wydawane przez urzędy państwa,
którego obywatelem jest osoba.
Znaczenie prawa ojczystego dla nazwiska potwierdza również nowe P.a.s.c.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 P.a.s.c, „nazwiska i imiona cudzoziemców ustala się
na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość i obywatelstwo, a nazwiska i imiona rodziców dziecka i nazwisko
dziecka cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców”. Tym samym
polski ustawodawca przyznaje, że ostatecznie o brzmieniu nazwiska osoby decyduje prawo ojczyste osoby.
Mając na uwadze powyższe rozważania można stwierdzić, że art. 15 P.p.m
jest nadmiernie rozbudowany i tylko pozornie poddaje nazwisko różnym statutom, ostatecznie zaś prowadzi do właściwości prawa ojczystego. W zupełności więc
wystarczyłoby wskazanie, że prawem właściwym dla nazwiska jest prawo ojczyste
67

Np. w wydziałach ewidencji ludności.
To czy np. tytuł będący w jednym państwie elementem nazwiska będzie mógł być uznany
w innym państwie za taki i wpisany jako część nazwiska w dokumentach osoby.
69 Np. pisownia nazwisk obcojęzycznych, w tym nazwisk mniejszości narodowych.
70 Wyrok TS z dnia 14 października 2008 r. w sprawie C-353/06, Grunkin-Paul p. Standesamt
Niebüll, „Zbiór Orzeczeń” 2008, s. I-07639.
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osoby. Bowiem to prawo tak czy inaczej będzie decydowało o tym, jakie nazwisko
zostanie wskazane w dokumencie poświadczającym tożsamość osoby. Nie wykluczałoby to jednak uwzględnienia wpływu poszczególnych zdarzeń na nazwisko
osoby. Należałoby je traktować jako kwestię wstępną. Stosowanie prawa ojczystego
osoby dałoby większą gwarancję, że ta sama osoba w różnych państwach będzie
identyfikowana tym samym nazwiskiem. Przemawia za tym również to, że gdyby
w Polsce doszło do takiej zmiany nazwiska cudzoziemca, która jest niezgodna z jego
prawem ojczystym, nie ma możliwości „odwrócenia” takiego stanu rzeczy i odwołania wcześniejszej zmiany. Sytuację można by zilustrować za pomocą następującego
przykładu: obywatelka francuska zawrze związek małżeński w Polsce i zmieni swoje
dotychczasowe nazwisko na nazwisko męża71. Jeżeli we Francji takie nazwisko nie
zostanie uznane, to w Polsce będzie ona rozpoznawana pod nazwiskiem męża,
a we Francji pod nazwiskiem rodowym. Prawo polskie bowiem nie przewiduje
dla cudzoziemca (za pewnymi nielicznymi wyjątkami) zmiany nazwiska w trybie
administracyjnoprawnym. Można tu przytoczyć odmienne stanowisko prawa litewskiego. Przewiduje ono, że można zmienić nazwisko cudzoziemca w akcie stanu
cywilnego sporządzonym na Litwie. Tak więc w przypadku wcześniej zaprezentowanej sytuacji, gdyby ona miała miejsce na Litwie, obywatelka francuska mogłaby
zwrócić się do urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o zmianę nazwiska w akcie
małżeństwa na takie, które widnieje w jej dokumencie tożsamości. Podsumowując,
można jeszcze raz podkreślić, że stosowanie prawa ojczystego najbardziej sprzyja
prawidłowemu ustaleniu nazwiska osoby.
Słowa kluczowe: stan cywilny, nabycie i zmiana nazwiska, prawo właściwe dla nazwiska, prawo
ojczyste, prawo prywatne międzynarodowe.
The law specific to surname. Is the regulation foreseen in the art. 15 of the Act on International Private Law in the light of the new Vital Records Act only seeming?
Summary
Name and surname are the most important elements that identify and individualize a natural person. They are the part of its marital status. Both acts mentioned above have an important
influence on the establishment of person’s name and surname. The aim of this article is inter
alia to analyze the influence of the new Vital Records Act on the application of the conflict of
law rules concerning the surname.
Key words: marital status, obtainment and change of surname, law specific to surname, national
law, international private law.
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Das für den Familiennamen zuständige Recht. Ist die im Art. 15
des Internationalen Privatrechts vorgesehene Regelung im Lichte des neuen
Personenstandgesetzes nur scheinbar?
Zusammenfassung
Vor- und Familiennamen sind die wichtigsten Elemente, die eine natürliche Person identifizieren und individualisieren. Sie sind die Bestandteile ihres Personenstandes. Die beiden
früher erwähnten Gesetze haben einen wesentlichen Einfluss auf die Feststellung von Vor- und
Familiennamen der Person. Der vorliegende Artikel hat als Ziel unter anderem die Analyse von
dem Einfluss des neuen Personenstandgesetzes auf die Anwendung der Kollisionsnormen, die
den Familiennamen betreffen.
Schlüsselwörter: Personenstand, Erwerb und Änderung des Familiennamens, das für den
Familiennamen zuständige Recht, nationales Recht, internationales Privatrecht

Anna Barańska

Uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć dotyczących
zmiany imienia i nazwiska

Tryb uznania na terenie Polski zagranicznych rozstrzygnięć
w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska

W 2009 r. dokonano zasadniczej zmiany w zakresie skuteczności na terenie
Polski rozstrzygnięć organów państw obcych co do spraw z zakresu postępowania cywilnego1. Z punktu widzenia problematyki uznawania zagranicznych
rozstrzygnięć dotyczących zmiany imienia i nazwiska, w pierwszej kolejności
należy dostrzec dwie podstawowe zmiany.
Pierwsza z nich ujęta została już w nazwie Tytułu I Księgi trzeciej, Części
czwartej kodeksu postępowania cywilnego2 „Uznanie orzeczeń sądów państw
obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych”. Oznacza to, że skuteczność na terenie Polski mogą mieć nie tylko rozstrzygnięcia sądowe, ale także (na podstawie dodanego art. 11491 K.p.c.) rozstrzygnięcia innych organów
państw obcych wydane w sprawach cywilnych. Jest to rozwiązanie absolutnie
słuszne, które dodatkowo usunęło wątpliwości istniejące na tle poprzedniego
stanu prawnego. Obecnie należy uznać, że pełną skuteczność mają także rozstrzygnięcia innych organów niż sądy wydawane także w sprawach, które należą
w Polsce do drogi sądowej, podczas gdy w innych systemach prawnych mogą
być rozstrzygane w trybie administracyjnym.
Wprowadzono system uznania rozstrzygnięć co do zasady z mocy prawa,
chyba że stwierdzone zostaną przeszkody w zakresie uznania. Oznacza to, że nie
Dr Anna Barańska, Uniwersytet Łódzki
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1571).
2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r., poz. 101 ze zm.), [dalej cyt.: K.p.c].
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ma potrzeby przeprowadzania w każdej sprawie postępowania delibacyjnego,
które zapewniłoby skuteczność rozstrzygnięcia na terenie Polski. W obecnej treści znowelizowanego art. 1145 K.p.c. nie znalazło się stwierdzenie, że z uznaniem
orzeczenia zagranicznego wiąże się jego skuteczność na obszarze Polski, ale można przypuszczać, że wydało się to autorom przepisu oczywiste. Przez skuteczność
orzeczenia rozumie się w doktrynie wywoływanie wszelkich skutków innych niż
wykonalność, a więc w szczególności skutek prawotwórczy w wypadku orzeczeń
konstytutywnych, powagę rzeczy osądzonej oraz moc wiążącą orzeczenia. Sporną kwestią jest w doktrynie wywoływanie przez zagraniczne orzeczenie skutków,
jakich polskie prawo nie przewiduje.
Uznanie ex lege oznacza, że rozstrzygnięcia państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146 K.p.c. Rozwiązanie to jest wzorowane na koncepcji
przyjętej w rozporządzeniach Rady (WE)3. Przyjęcie zasady, że rozstrzygnięcia
zagraniczne podlegają uznaniu z mocy prawa, stanowi zmianę o charakterze fundamentalnym. Zasada uznania automatycznego czy też uznania z mocy prawa
(tzw. uznanie de plano) sprawia, że nie jest przesłanką uznania i w konsekwencji
skuteczności zagranicznego orzeczenia postępowanie delibacyjne, zakończone
wydaniem przez sąd polski orzeczenia o uznaniu rozstrzygnięcia państwa obcego. Uznanie orzeczenia sądu obcego następuje z mocy prawa, jeżeli spełnione
są przesłanki wynikające z art. 1145 K.p.c. i nie zachodzi żadna z przeszkód
określonych w art. 1146 K.p.c. Przyjęte rozwiązanie wywołało początkowo zróżnicowane komentarze, na ogół krytyczne, zwłaszcza w połączeniu z liberalizacją
katalogu przesłanek negatywnych uznania, chociażby poprzez rezygnację z warunku wzajemności4. Ostatecznie przyjęto w kodeksie postępowania cywilnego
zasady uznawania zagranicznych orzeczeń zbliżone do rozwiązań prawa unijnego.
Zasady te odnoszą się jednak także do orzeczeń pochodzących z państw spoza
Unii Europejskiej, nawet jeśli w danym państwie uznaniu automatycznemu nie
podlegają orzeczenia sądów polskich.
Uznanie ex lege oznacza jak wiadomo, że każdy organ i sąd może samodzielnie oceniać skuteczność orzeczenia. Jeżeli skuteczność zagranicznego orzeczenia
jest przesłanką rozstrzygnięcia sprawy przez sąd polski lub inny organ, sąd ten lub
organ jest uprawniony do ustalenia dla potrzeb toczącego się postępowania, czy
nastąpiło uznanie. Zgodnie z art. 1148 K.p.c. możliwe jest również wystąpienie
3

Zob. Rozporządzenie Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. (Dz. U. UE L
z dnia 16 stycznia 2001 r.), Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r. (Dz. U. UE L z dnia 23 grudnia 2003 r.).
4 Por. M. Czepelak, P. Mostowik, Opinia dotycząca projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 949), s. 21.
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przez podmiot mający interes prawny do sądu okręgowego z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
W każdym jednak wypadku polski sąd wydaje orzeczenie deklaratywne, stwierdzając, czy uznanie nastąpiło.
Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w Polsce zależne jest od tego,
czy orzeczenie to zostało wydane w sprawie cywilnej. Należy przyjąć, że przepis
art. 1145 K.p.c. posługuje się pojęciem sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1
K.p.c. Odstąpiono w art. 1145 K.p.c. od warunku wydania orzeczenia przez sąd
zagraniczny w sprawie, która w Polsce należy do drogi sądowej. Pamiętać także
należy, że obok regulacji kodeksu postępowania cywilnego Polska jest związania regulacjami unijnymi oraz umowami dwustronnymi a także wielostronnymi
w sprawach cywilnych i rodzinnych, których treść może inaczej ukształtować
problem uznawania orzeczeń. Przykładowo – umowy dwustronne z Marokiem,
Syrią czy Tunezją przewidują uznawanie orzeczeń na podstawie postępowania
w przedmiocie uznania orzeczenia5.
Charakter sprawy o zmianę imienia i nazwiska

Przepis art. 1145 K.p.c. przewiduje, że skuteczność na terenie Polski mają
rozstrzygnięcia państw obcych wydane w „sprawach cywilnych”. Należy zatem
rozstrzygnąć, czy sprawa o zmianę imienia lub nazwiska ma charakter sprawy
cywilnej. Na podstawie art. 1 K.p.c. konstruowane jest pojęcie sprawy cywilnej
w znaczeniu materialnym – czyli w pewnym uproszczeniu sprawy wynikającej
z prawa cywilnego szeroko rozumianego, do którego, pomijając inne sprawy nieistotne z punktu widzenia przedmiotu niniejszych rozważań, na pewno zaliczamy
sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Znamy także pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym – czyli sprawy niewynikającej z prawa cywilnego, ale poddanej
przepisem szczególnym rozstrzygnięciu w postępowaniu cywilnym (np. sprawy
z zakresu ubezpieczeń społecznych)6. Warto dostrzec, że istnieje także kategoria spraw cywilnych w znaczeniu materialnym, wywodzących się niewątpliwie
5

Zob. Umowa między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy
prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 22 marca 1985 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 11, poz. 71),
Umowa między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 21 maja 1979 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 14, poz. 69), Umowa między
Polską Rzeczpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 lutego 1985 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 37, poz. 181), choć dwie ostatnie
wskazane umowy przewidują uznanie z mocy prawa orzeczeń sądowych jednej z umawiających
się stron w sprawach dotyczących stanu cywilnego jej własnych obywateli.
6 Zob. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa
2014, s. 33.
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z prawa cywilnego, ale poddanych pod rozstrzygnięcie innym organom, czyli
wyłączonych przez ustawodawcę z drogi sądowej. Jest ich obecnie niezbyt wiele,
należą do nich np. sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe
aresztowanie lub zatrzymanie przekazane do rozstrzygnięcia w postępowaniu
karnym (art. 552 i n. kodeksu postępowania karnego7). W przeszłości takich
wyłączeń było więcej, np. sprawy o odszkodowanie za szkody górnicze były rozstrzygane przez specjalnie powołane komisje do spraw szkód górniczych, natomiast o odszkodowaniu za szkody łowieckie orzekano w dość złożonym trybie
administracyjnym8.
Związki pomiędzy prawem cywilnym i administracyjnym w zakresie stanu
cywilnego są szczególnie bliskie i przenikające się wzajemnie. Zdarzenia, które mają wpływ na stan cywilny osób (urodzenie, zawarcie i rozwiązanie małżeństwa) powierzono do rejestracji organowi administracyjnemu (USC, który
wchodzi w skład urzędu gminy), ale sprawy o sprostowanie, unieważnienie,
ustalenie treści aktu stanu cywilnego rozpoznają sądy w trybie postępowania
nieprocesowego9.
W piśmiennictwie za podstawowy element wskazujący na cywilnoprawny
charakter sprawy uważa się okoliczność, że dotyczyć ma ona stosunku prawnego opartego na zasadach równorzędności (równości) stron i ekwiwalentności
świadczeń. Podkreśla się także, że stosunki cywilnoprawne wyróżniają się także
dobrowolnością nawiązania, a w zakresie stosunków zobowiązaniowych również
swobodą określenia ich treści10. Obecnie przyjmuje się także, że uzasadnione
jest określenie sprawy cywilnej w znaczeniu materialnym z punktu widzenia
podziału na prawo publiczne i prywatne11. Przy całej złożoności i trudności znalezienia kryterium dla tego podziału przyjmijmy za Safjanem, że rozróżnienie
prawa publicznego od prywatnego polega na ustaleniu odmiennej metody regulacji, która w sferze prawa prywatnego polega na kształtowaniu relacji pomiędzy
7

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89,
poz. 555 ze zm.).
8 Zob. Art. 66 dekretu prawo górnicze z dnia 6 maja 1953 r. (Dz. U. z 1953 r. Nr 29, poz. 113
ze zm.), art. 44 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie
łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197 ze zm.). Dopiero od 1990 r. sprawy o odszkodowanie
za szkody łowieckie należą do drogi sądowej w konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 1989 r., sygn. Uw 9/88, OrzTK 1989, nr 1, poz. 9.
9 Zob. art. 36, 39, 40 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1741), [dalej cyt.: P. a. s. c.].
10 Zob. K. Gajda – Roszczynialska, [w:] A. Góra–Błaszczykowska (red.), Kodeks Postępowania Cywilnego T.I. Komentarz do art. 1–729, Warszawa 2013, s. 15.
11 Zob. M. Safjan [w:], M. Safjan (red.), System prawa prywatnego Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2007, s. 36.
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równorzędnymi podmiotami, dysponującymi autonomią i szerokim zakresem
swobody w określaniu treści wiążących je stosunków prawnych12. Trzeba też
zaznaczyć, że brak jest jak do tej pory jednolitego kryterium odróżniającego
sprawę cywilną od sprawy administracyjnej13.
Z tak zakreślonej perspektywy należy zastanowić się do jakiej kategorii należą sprawy o zmianę imienia lub nazwiska. Tradycyjnie niejako obowiązujące
w Polsce ustawy o zmianie imienia i nazwiska, także ostatnia z dnia 17 października 2008 r.14, przekazują sprawy w zakresie zmiany imienia i nazwiska do
rozstrzygnięcia w trybie administracyjnym przez kierownika USC. Jest to zresztą
zgodne z ogólnoeuropejską tendencją do pozostawiania tych spraw w sferze decyzyjnej organów administracyjnych15.
Regulacja ta spowodowała, że sprawę o zmianę imienia i nazwiska od dawna generalnie kwalifikowano do kategorii spraw administracyjnych. Wynika to,
z na ogół jednolicie przyjętego stanowiska, że istotnym kryterium przesądzającym, że sprawa ma charakter sprawy administracyjnej, jest przynależność norm
prawnych stanowiących podstawę jej wydania do prawa administracyjnego (publicznego). W przypadku sprawy o zmianę imienia i nazwiska dokonano jednak
zakwalifikowania sprawy głównie przez pryzmat organu wyznaczonego do jej
załatwienia bez szczegółowej analizy jej charakteru. Wydaje się, że spowodowała to w pewnej mierze okoliczność, że w ustawie o zmianie imion i nazwisk
umieszczono zarówno zagadnienia materialnoprawne (np. przesłanki zmiany)
i proceduralne, czyli sposób orzekania.
W piśmiennictwie dostrzeżono specyfikę spraw o zmianę imienia i nazwiska, ponieważ regulacje z tego zakresu, zwłaszcza jeżeli chodzi o przesłanki
zmiany, znajdują się zarówno w prawie cywilnym – kodeksie cywilnym oraz
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i w ustawie o zmianie imienia i nazwiska zaliczanej do regulacji administracyjnoprawnych16. M. Wojewoda zaliczył
sprawę o zmianę imienia i nazwiska do spraw cywilnych o charakterze materialnym, ponieważ imię i nazwisko identyfikują osobę fizyczną jako podmiot
i są elementami jej stanu cywilnego17. Wskazany autor podkreślił wyraźnie, że
okoliczność, iż decyzja o zmianie została powierzona kompetencji kierownika
12

Tamże, s. 41.
Zob. M. Stahl, [w:] M.Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii
i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 28.
14 Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414.
15 Por. D. Dziewulak, Zmiana nazwiska w państwach Unii Europejskiej, „Analizy BAS” 2012,
nr 14 (81).
16 Zob. P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, Warszawa 2010, s. 3.
17 Zob. M. Wojewoda, [w:] M. Pazdan (red.) System prawa prywatnego T.20C, Warszawa
2015, s. 571.
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USC działającego w trybie administracyjnym nie oznacza, że problem traci swój
wymiar cywilnoprawny. Podobne stanowisko wyraziła A. Papis18.
Pierwszym zagadnieniem, które należy rozstrzygnąć jest kwestia czy imię
i nazwisko jest dobrem cywilnym i czy sprawy dotyczące w szczególności zmiany
imienia i nazwiska są sprawami cywilnymi. Nie ma wątpliwości, że uznanie ich za
sprawy cywilne byłoby zdecydowanie pożyteczne i ułatwiło obywatelom Europy
i świata stosunki transgraniczne. Ważny argument można dostrzec w orzeczeniu
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2002 r.19, w którym już ponad dziesięć lat temu uznano, że wykładnia przepisów o uznaniu orzeczeń sądów
zagranicznych powinna uwzględniać proces postępującej integracji europejskiej
i kierunek, w jakim rozwija się prawo europejskie. Integracja europejska wiąże
się z dążeniem do liberalnego uznawania i wykonywania orzeczeń zagranicznych. We właściwym ukierunkowaniu interpretacji prawa krajowego szczególne
znaczenie ma wykładnia celowościowa (funkcjonalna)20. W dokonaniu takiej
wykładni zdecydowanie mogą pomóc preambuły wspólnotowych rozporządzeń
(np. Bruksela I44/2001 i Bruksela II bis 2201/200321), gdzie wyraźnie stwierdzono, ze uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych (przez co rozumie się
wszystkie organy orzekające) powinno opierać się na zasadzie wzajemnego zaufania, a przyczyny nieuznania powinny być możliwie najmniej liczne.
Spróbujmy zatem znaleźć argumenty przemawiające za koncepcją uznania
sprawy dotyczącej imienia i nazwiska, także sprawy o zmianę imienia lub nazwiska za sprawę cywilną.
Wydaje się, że argumentów należy poszukiwać w następujących
zagadnieniach:
a) imię i nazwisko jest kształtowane normami prawa cywilnego i rodzinnego,
b) imię i nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka i może być przedmiotem czynności prawnej,
c) imię i nazwisko jest elementem stanu cywilnego,

18

Zob. A. Papis, Zmiana imienia i nazwiska, „Technika i USC” 2013, nr 1, s. 14.
Zob. Wyrok SA w Katowicach z dnia 22 listopada 2002 r., sygn. IACa 462/02, OSA 2002,
nr 2, poz. 4.
20 Zob. C. Żuławska, Parę uwag o wykładni sędziowskiej po akcesji, Ars et usus Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 368.
21 Zob. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych o handlowych
(Dz. U. UE L z dnia 1 grudnia 2001 r. ze zm.), Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia
27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1347/2000 (Dz. U. UE.L 03.338.1. ze zm.).
19
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d) imię i nazwisko nie wykazuje podstawowej cechy przypisanej stosunkowi
administracyjnoprawnemu, a mianowicie nie dotyczy „dobra wspólnego” i jego
zmiana nie jest rozstrzygana w interesie ogólnym, publicznym.
Ad. a)
Nadawanie imion i nazwisk jest uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy22 i wiąże się ściśle z istniejącymi układami stosunków rodzinnych23 i pokrewieństwa i wynika ze zdarzeń prawnych albo
czynności prawnych osób fizycznych. W przepisach K.r.o. sprawa imienia i nazwiska w związku z różnymi zdarzeniami podczas życia człowieka pozostawiona jest
w dużej mierze autonomii woli stron. Przykładowo, to małżonkowie decydują,
jakie nazwisko będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego i jakie nazwisko
będą nosić ich dzieci. A zatem mamy tu cechy, jakich oczekujemy od regulacji
cywilnoprawnej. W przypadku gdyby rodzice nie potrafili porozumieć się co do
wyboru imienia, które nadać dziecku, mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, który
w trybie nieprocesowym na podstawie art. 582 K.p.c. rozstrzygnie o tej niewątpliwie istotnej, cywilnej sprawie dziecka. Oczywiście, do chwili obecnej jest to
przykład wyłącznie teoretyczny, ale może pomóc w ustaleniu pewnych zasad ogólnych. Jedynym wyjątkiem z zakresu regulacji cywilnoprawnej jest sprawa o zmianę imienia i nazwiska poddana pod rozstrzygnięcie w trybie administracyjnym.
Jak już wcześniej zaznaczono, w przeszłości wiele spraw cywilnych było
przekazanych do rozstrzygnięcia innym organom niż sądowe, także administracyjnym. Nikt jednak nigdy nie twierdził, że powierzenie organom administracyjnym rozstrzygania o odszkodowaniu za szkody łowieckie powodowało utratę
przez te sprawy cywilnoprawnego charakteru24. Zatem okoliczność, że oddano
kwestię zmiany imienia i nazwiska od początku organowi administracyjnemu
nie przesądza, że sprawa ta utraciła charakter sprawy cywilnej.
Bardzo charakterystyczne w tym względzie jest uzasadnienie wyroku SN
z 1931 r., gdzie Sąd ustalał „wpływ uznania za nieważne lub rozwiązania małżeństwa przez rozwód na wszelkie skutki cywilne małżeństwa, a więc i na nazwisko
żony”25. Sąd Najwyższy wywiódł w uzasadnieniu prawo męża do żądania od
rozwiedzionej żony, którą uznano za winną rozkładu pożycia, aby powróciła
do nazwiska, jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego jako „sporne
uprawnienie cywilne, którego można dochodzić w drodze powództwa”.
22

Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 583, [dalej cyt.: K.r.o.].
Zob. J. Blicharz, Komentarze do ustaw O zmianie imion i nazwisk. Prawo o stowarzyszeniach,
Wrocław 1997, s. 12.
24 Por. Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 1989 r., sygn. Uw 9/88, OrzTK 1989, nr 1, poz. 9.
25 Zob. J. Litwin, Imię i nazwisko. Zbiór przepisów polskiego prawa cywilnego i administracyjnego,
Łódź 1932, s. 8.
23

126

Anna Barańska

Argumentem pomocniczym może być okoliczność, że ustawodawstwa
europejskie w wielu przypadkach regulują problem imion i nazwisk, a także
ich zmiany jako problem cywilnoprawny zamieszczając rozwiązania w kodeksie cywilnym (np. art. 12, art. 1355, art. 1617c niemieckiego BGB). Pomimo
wskazania przesłanek w prawie cywilnym i rodzinnym zmiana jest dokonywana w drodze oświadczenia składanego przed urzędnikiem stanu cywilnego.
Jednocześnie odrębna ustawa przewiduje możliwość zmiany imienia i nazwiska
w przypadku istnienia ważnych powodów tylko w drodze administracyjnej26.
W wielu przypadkach przedstawiony dokument organu państwa obcego może
nie dawać wystarczających przesłanek do ustalenia, czy mamy do czynienia ze
zmianą powstałą w wyniku zdarzeń cywilnoprawnych (np. wskutek małżeństwa,
rozwodu, przysposobienia, uznania ojcostwa) czy też zmianą dokonaną wskutek
orzeczenia organu administracyjnego. Sformułowania pomocne w uzasadnieniu
założonej tezy możemy znaleźć w orzeczeniu NSA z dnia 21 czerwca 1982 r.27,
gdzie sąd stwierdził, że niedopuszczalne jest sprowadzanie przez organy administracji nazwiska do funkcji ewidencyjnej, w oderwaniu od więzi rodowych,
honoru i poczucia wartości wszystkiego tego, co jest pielęgnowane w odczuciach
indywidualnych i w rodzinie. Oznacza to, że organ administracyjny bierze pod
uwagę przy rozstrzyganiu sprawy okoliczności stricte cywilne. Wprawdzie gdy
zmiana nazwiska nie jest nieodłączną konsekwencją pochodzenia dziecka, organy administracji nie mogą czynić przedmiotem swych dociekań i uzależniać
załatwienia wniosku strony od ustalenia ojcostwa, to jest od rozstrzygnięcia kwestii regulowanych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Organy orzekające w sprawach zmiany imion i nazwisk bezwzględnie powinny
pozytywnie załatwiać wniosek w razie zaistnienia „ważnych względów”, przy czym
orzekanie w zakresie tak ważnego dla obywateli swoistego elementu ich osobowości
wymaga okazywania przez organy administracji państwowej dużej kultury i taktu.
Ad. b)
Kolejny argument przemawiający za uznaniem sprawy o zmianę imienia
i nazwiska za sprawę cywilną to okoliczność, że imię i nazwisko stanowi dobro
osobiste człowieka i może być przedmiotem czynności prawnej. Nazwisko jest
wprost wymienione w art. 23 kodeksu cywilnego28, co do którego panuje zresztą
powszechna zgoda, że wyliczenie w nim dóbr osobistych nie jest wyczerpujące29.
26

Zob. art. 3a ustawy z 1938 r. Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen.
Zob. Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 1982 r., sygn. II SA 699/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 57.
28 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121
ze zm.).
29 Por. M. Pazdan, [w:] K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny Komentarz T.I, Warszawa 2002, s. 81
i powołana tam literatura, J. Cagara, Imię i nazwisko w prawie polskim, „Nowe Prawo” 1978, nr 3, s. 417.
27
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Ustawodawca pozwolił osobie fizycznej podejmować decyzje w zakresie
swojego nazwiska w odniesieniu do wielu zdarzeń prawnych w ciągu życia danej
osoby. Przykładowo art. 59 K.r.o. pozwala małżonkowi rozwiedzionemu złożyć
oświadczenie woli w przedmiocie nazwiska. Okoliczność, że jest ono składane
przed kierownikiem USC, nie pozbawia tego oświadczenia cechy oświadczenia
woli w rozumieniu prawa cywilnego. Wniosek skierowany do kierownika USC
o zmianę imienia lub nazwiska zawiera w sobie oświadczenie woli zainteresowanego obejmujące jego wolę do dokonania wnioskowanej zmiany.
Ad. c)
Obecnie nie ma już wątpliwości, że imię i nazwisko jest elementem stanu cywilnego. Wynika to ze sformułowań nowej ustawy P.a.s.c., w szczególności art. 2
ust. 1. oraz art. 49, które przyjęły pojęcie stanu cywilnego w sensie szerszym30.
Trzeba bowiem pamiętać, że do wejścia w życie wspomnianej ustawy, stan
cywilny był ujmowany dwojako – w sensie węższym (więzy pokrewieństwa
utworzone przez rodzicielstwo oraz więzy powstałe przez małżeństwo) i szerszym. W sensie szerszym do stanu cywilnego zaliczano nie tylko więzy pokrewieństwa i powstałe w wyniku małżeństwa, ale także tożsamość, czyli cechy
nadane przez imię i nazwisko, oraz stan osobisty, czyli cechy osobiste, np. płeć,
a czasem nawet pewne elementy administracyjnoprawne, np. PESEL31.
Ten ostatni element obecnie, w świetle nowej regulacji nie może być uznany za składnik stanu cywilnego. Należy całkowicie zgodzić się z M. Wojewodą,
który uznał, że obywatelstwo nie należy do elementów stanu cywilnego, przede
wszystkim w świetle definicji legalnej z art. 2 ust. 1 P.a.s.c.
Powołany autor stwierdził dodatkowo, że ustawa słusznie „[...] nie doprowadziła do rozciągnięcia prywatnoprawnego w swej genezie pojęcia stanu cywilnego na typowo publicznoprawny element, jakim jest obywatelstwo”.
Koncepcja szerszego rozumienia pojęcia stanu cywilnego, a zatem zaliczania
do niego nie tylko stanu rodzinnego, ale także stanu osobistego człowieka, bez
wszakże dodawania elementów o charakterze administracyjnoprawnym wydaje
się całkowicie słuszna. Warto tu przytoczyć dawno wyrażone stanowisko A. Woltera, który już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych poprzedniego wieku stwierdził, że o stanie cywilnym osoby fizycznej decydują różne
zdarzenia prawne – zdarzenia sensu stricto (urodzenie, zgon), oświadczenia woli

30

Zob. M. Wojewoda, Kilka uwag o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie Prawo o aktach
stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014,
nr 2, s. 25.
31 Zob. J. M. Łukasiewicz (red.), S. Grobel, R Łukasiewicz, J. Wiktor, Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014, s. 41.
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(zawarcie małżeństwa), orzeczenia sądowe lub organów administracji państwowej (np. zmiana nazwiska)32.
Z tych wszystkich przyczyn, skoro imię i nazwisko jako dobro osobiste
może być ukształtowane w drodze zdarzeń cywilnoprawnych, to naturalnie
można je zaliczyć do dóbr cywilnych, które powinny być chronione w trybie
postępowania cywilnego.
Ad. d)
Jak dostrzeżono w piśmiennictwie, już Ulpianus – rzymski prawnik z początku III w. p.n.e. przyjmował, że prawo publiczne kieruje się dobrem ogólnym, interesem publicznym33. Dziś także jako cechę przynależną administracji
wskazuje się działanie w interesie publicznym, w imię dobra wspólnego34. Imię
i nazwisko osoby fizycznej w tym kontekście nie daje się zakwalifikować jako
element administracyjnoprawny.
Na koniec przeprowadzonych rozważań warto także przytoczyć praktyczny,
acz niebagatelny argument sformułowany przez A. Papis co do racjonalności prowadzenia dodatkowego postępowania administracyjnego o zmianę imienia lub nazwiska osoby, która legitymuje się orzeczeniem o takiej zmianie organu państwa
obcego. Rezultat takiego postępowania jest w zasadzie przesądzony, bo skoro organ
innego państwa władczo rozstrzygnął tę kwestię w zakresie swoich uprawnień, to
brak sensu i celu kwestionowania tej decyzji35. Jak się wydaje, w tym kierunku
można także interpretować orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zdecydowanie strzeże zasady nienaruszalności zarejestrowanego już
raz nazwiska według norm kolizyjnych, które obowiązują w miejscu jego nadania.
W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera konieczność uznawania nazwiska
w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej36.
Słowa kluczowe: zmiana imienia i nazwiska, postępowanie cywilne, uznawanie zagranicznych
orzeczeń.
Acknowledgement of foreign decisions concerning the change of name and surname
Summary
In 2009 there was an essential change in the field of efficacy of the decisions foreign authorities concerning cases from the field of civil proceedings within the area of Poland. From
32

Zob. A. Wolter, Prawo Zarys cywilne części ogólnej, Warszawa 1970, s. 151.
Zob. M. Stahl, Prawo administracyjne..., s. 20.
34 Tamże.
35 Zob. A. Papis, Zmiana imienia..., s. 14.
36 Zob. A. Dorabialska, Między normą kolizyjną a instytucją uznania, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 3, s. 24.
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the perspective of issues concerning the acknowledgement of foreign decisions on the change of
name and surname, in the first instance there are two basic changes to discern. The first means
that on the area of Poland are applicable not only court’s decisions but also (pursuant to the
added art. 11491 of the Polish Code of Civil Proceedings) decisions made in legal cases by other
state authorities. In the second change there was introduced the system of acknowledgement as
a matter of principle by virtue of law.
Key words: change of name and surname, civil proceedings, acknowledgement of foreign
decisions.
Anerkennung der ausländischen Entscheidungen, die die Änderung von Vorund Familiennamen betreffen
Zusammenfassung
Im 2009 wurde eine grundlegende Veränderung in dem Bereich von Wirksamkeit auf dem
Gebiet Polens der Entscheidungen ausländischer Staatsbehörden in der Sachen in dem Bereich
des Zivilverfahrens eingeführt. Aus dem Gesichtspunkt der Problematik von Anerkennung
ausländischer Entscheidungen, die die Änderung von Vor- und Familiennamen betreffen, sind
zwei grundlegende Veränderungen in der ersten Linie zu bemerken: die erste bedeutet, dass auf
dem Gebiet Polens nicht nur gerichtliche Entscheidungen, aber auch Entscheidungen anderer
ausländischen staatlichen Behörden, die in Zivilsachen vorgenommen wurden (gemäß zugegebenem Art. 11491 des polnischen Zivilverfahrensgesetzbuches) wirksam sein können. In der
zweiten Veränderung wurde das System von Anerkennung der Entscheidungen grundsätzlich
von Rechts wegen eingeführt.
Schlüsselwörter: Änderung von Vor- und Familiennamen, Zivilverfahren, Anerkennung ausländischer Entscheidungen.
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Problem imienia i nazwiska a transkrypcja zagranicznych
dokumentów stanu cywilnego

W literaturze prawniczej niewiele miejsca poświęcono zagadnieniom imion
i nazwisk oraz ich wpisywania do aktów stanu cywilnego i innych dokumentów1.
Regulując zasady sporządzania polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego, wyodrębniono trzy typy postępowań: transkrypcję, odtworzenie i rejestrację, definiując je oraz określając przesłanki ich
zastosowania. Sprawy o rejestrację, transkrypcję czy odtworzenie są załatwiane
na wniosek lub z urzędu w formie czynności materialno-technicznej. W ustawie
z dnia 28 listopada 2014 r.2 – Prawo o aktach stanu cywilnego poza podstawową
rejestracją zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego w rozdziale siódmym
zatytułowanym „Szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego” określone zostały
formy rejestracji szczególnej, do której zalicza się m.in. sporządzenie polskiego
aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. W nowej ustawie nie znalazł się odrębny rozdział, który zostałby w całości
poświęcony materii sporządzania polskiego aktu na podstawie dokumentu zagranicznego, tak jak zamierzano.
Nazwisko stanowi indywidualną wartość każdej osoby jako nazwa własna
osobowa, chronologicznie późniejsza od imienia i stojąca po nim na drugim miejscu. Każda osoba fizyczna ma obowiązek posiadania nazwiska, mimo że obowiązek ten nie jest w żadnym akcie prawnym expressis verbis wyrażony3. W obrocie
Dr Piotr Kasprzyk, FINiJL
Mgr Piotr Skubiszewski, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
1 Na ten temat zob. P. Kasprzyk, Problematyka używania imienia i nazwiska oraz jego zmiany
w aspekcie migracji obywateli polskich, [w:] Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji
zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Opole
2009, s. 51–68.
2 Dz. U. z 2014 r., poz.1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
3 Por. J. Cagara, Imię i nazwisko w polskim prawie, „Nowe Prawo” 1978, nr 3, s. 405; A. Zielonacki, Nazwisko a zawarcie małżeństwa, „Państwo i Prawo” 1983, nr 3, s. 61.
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prawnym nosi cechy obowiązkowości (zasada powszechności), dziedziczności4,
ustabilizowania i niezmienności5. Nie wchodząc w rozważania bardziej szczegółowe dotyczące problematyki imienia i nazwiska, warto jedynie zauważyć, że
ustawodawca w art. 29 ust. 1. P.a.s.c. określił, że nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu; nazwiskiem osoby, która nie zawarła
związku małżeńskiego, jest nazwisko rodowe.
Problematyka imienia i nazwiska na gruncie ustawy P.a.s.c. wiąże się z zagadnieniem umiejscowienia aktu stanu cywilnego (tzw. transkrypcji), a także
z transkrypcją i transliteracją samego imienia i nazwiska. W Polsce powyższe
kwestie wchodzą m.in. w zakres kompetencji USC i najczęściej do transkrypcji
i transliteracji imienia i nazwiska dochodzi w momencie umiejscowienia aktu
zagranicznego. Dlatego w tym miejscu należałoby omówić krótko istotę samej transkrypcji aktu stanu cywilnego. Na wstępie należy zauważyć, że aspekt
transkrypcji, transliteracji imienia i nazwiska w porządku krajowym jak i międzynarodowym wymaga kompleksowego uregulowania. Na płaszczyźnie międzynarodowej możemy wskazać konwencje nr 4, 14, 19 i 31 Międzynarodowej
Komisji Stanu Cywilnego, dotyczące nazwisk, które nie zostały ratyfikowane
przez Polskę6. Są one stosunkowo mało „popularne” a każdy z krajów posiada
odrębne przepisy dotyczące nazwiska i jego zmiany.
Jako podstawowy tryb sporządzania polskiego aktu na podstawie dokumentu zagranicznego pozostawiono transkrypcję, rozumianą jak dotychczas, tj. jako
4

W przypadku gdy osoba nie może nosić nazwiska wynikającego z pochodzenia, nazwisko
dziecka nadaje sąd opiekuńczy zgodnie z art. 89 § 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 583), w zw. z art. 52 ust. 1,2,3 P.a.s.c.).
5 J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 32; J. Cagara, Imię
i nazwisko…, s. 406. Odmiennie Z. Duniewska w: Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady. Pod red. M. Stahl, Warszawa 2005, s. 77.
6 Zob. Konwencja MKSC nr 4 sporządzona w Stambule z dnia 4 września 1958 r. dotycząca
zmiany nazwisk i imion. Sygnatariuszami tej Konwencji są: Niemcy, Belgia, Francja, Luksemburg,
Holandia, Turcja, Austria, Włochy, Hiszpania, Portugalia. Państwa, które ratyfikowały Konwencję,
to jedynie: Niemcy, Francja, Luksemburg, Holandia, Turcja, Austria, Włochy, Hiszpania i Portugalia; Konwencja nr 14 sporządzona w Bernie z dnia 13 września 1973 r. dotycząca wpisywania imion
i nazwisk do aktów stanu cywilnego. Państwami Sygnatariuszami tej Konwencji są: Niemcy, Austria,
Belgia, Grecja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Turcja. Do państw, które ratyfikowały Konwencję
zalicza się: Niemcy, Austria, Grecja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Turcja.; Konwencja nr 19
sporządzona w Monachium z dnia 5 września 1980 r. o zastosowaniu prawa w odniesieniu do nazwisk i imion. Sygnatariuszami Konwencji są: Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Grecja, Włochy,
Luksemburg, Holandia, Portugalia. Państwa, które ratyfikowały Konwencję to Hiszpania, Włochy,
Holandia, Portugalia; Konwencja nr 31 sporządzona w Antalya z dnia 16 września 2000 r. dotycząca uznawania nazwisk. Państwa-Sygnatariusze Konwencji to Portugalia.
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wierne przetransponowanie pod względem językowym i formalnym treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. Przepis
art. 104 ust 1 P.a.s.c. stanowi wyraźnie, że zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do
rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. W kolejnym ust. 2 tego artykułu
mamy zdefiniowaną transkrypcję polegającą na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak
i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych
w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego7. Transkrypcja zagranicznego aktu
stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego opiera się więc na wiernym
powtórzeniu jego treści. Wszystkie dane wnioskodawcy wpisuje się w pisowni
takiej, jaka użyta jest w zagranicznym akcie stanu cywilnego, bez wprowadzania
polskojęzycznych modyfikacji (np. polskich znaków diakrytycznych) ani zmian
formy nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego np. z rodzaju męskiego na żeński8. Sprostowanie treści polskiego aktu na podstawie art. 35 ust
1–2 P.a.s.c. jest możliwe jedynie w drodze postępowania wnioskowego osoby
zainteresowanej i przedłożenia dokumentów stanu cywilnego, które poświadczają poprawne brzmienie imienia i nazwiska. Pewne udogodnienie w omawianej
kwestii mogłoby przynieść przyjęcie konwencji MKSC nr 14 z dnia 13 września
1973 r., dotyczącej wpisywania nazwisk i imion do rejestrów stanu cywilnego,
która w art. 2 statuuje, iż nazwiska ze znakami diakrytycznymi należy przepisywać, nawet jeżeli nie istnieją w języku, w jakim akt ma być wpisany9.
Rozbieżności w aktach polskich i zagranicznych mogą dotyczyć również imienia, w sytuacji gdy obywatel polski, urodzony w Polsce, wyjeżdżający za granicę
przybiera inne imię (np. w Stanach Zjednoczonych Jan jako John czy Elżbieta
– Elisabeth). Podobnie jest w przypadku emigracji obywateli polskich do krajów,
w których funkcjonuje alfabet (sylabariusz) inny niż łaciński (np. Chiny, Izrael).
Jako że zmiana imienia lub nazwiska w postępowaniu administracyjnym za granicą nie jest skuteczna na gruncie prawa polskiego, wymiana paszportu przez takie
osoby będzie wiązać się ze zmianą imienia w trybie administracyjnym w Polsce.
Transkrypcja rozumiana jako wierne i literalne przeniesienie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej
ingerencji w pisownię imion i nazwisk osoby oraz nazw miejscowości, co do zasady,
będzie możliwa, o ile osoba wnioskująca o tę czynność będzie posiadała dokument,
7

Transkrypcja (łac. transcriptio) – oznacza przepisywanie.
Zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 31 marca 2005 r., II SA/Gd 1826/03, ONSA i WSA
2006, z. 1, poz. 24; postanowienie SN z dnia 8 sierpnia 2003 r., sygn. VCK 6/02.
9 Warto nadmienić, iż podobne rozwiązania przyjęto w ustawodawstwie krajowym Republiki Federalnej Niemiec
8
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który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc
dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności czyli oryginalny, zagraniczny dokument stanu cywilnego
powinien zawierać minimalne dane pozwalające w każdym przypadku na identyfikację osoby, której zdarzenie dotyczy. Tym samym niemożliwe jest wpisanie do
polskich ksiąg stanu cywilnego kserokopii zagranicznych dokumentów, które nie są
oryginalnymi odpisami w rozumieniu przepisów państwa wystawienia, jak również
niemożliwa będzie transkrypcja dokumentów, które nie będą zawierały wymaganego
minimum danych. Inaczej niż przy transkrypcji odtworzenie treści zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego będzie możliwe również na podstawie uwierzytelnianej
kopii dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą, w tym kopii zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego (art. 109 ust 3 P.a.s.c). Istotną zmianą w porównaniu
z dotychczasową praktyką w części dotyczącej transkrypcji jest zmiana formy działania kierownika USC, który wpisuje treść zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu
cywilnego. Zgodnie z art. 105 ust 1 P.a.s.c transkrypcja nie wymaga od kierownika
USC prowadzenia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, a dokonuje się jej wyłącznie w formie czynności materialno-technicznej10. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia omówiony wyżej
charakter instytucji. Jeżeli bowiem transkrypcja stanowi jedynie wierne przepisanie
zagranicznego dokumentu, bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek poprawek,
brak jest potrzeby przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, a co za tym idzie
całego postępowania administracyjnego. W celu zapewnienia stronie prawa do skutecznego odwołania się od niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia kierownika USC
przewidziano, że odmowa transkrypcji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji, która byłaby sprzeczna
z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo w przypadku transkrypcji zarejestrowanie zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego nie będzie możliwe, jeżeli w państwie wystawienia nie jest on
uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie jest wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego
autentyczności czy też potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub
zgon, a także gdy zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia.
Poza dotychczasową fakultatywną transkrypcją, ustawa P.a.s.c. wprowadza tryb obligatoryjny dokonania transkrypcji dokumentu11. Transkrypcja
10

Zasadą jest wydawanie z urzędu po dokonaniu rejestracji zdarzenia jednego odpisu aktu
stanu cywilnego.
11 Polska nie jest jedynym krajem w Europie, w którym transkrypcja zagranicznego aktu stanu
cywilnego w określonych przez ustawę sytuacjach jest obowiązkowa. Regulacje w tym zakresie
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zagranicznego dokumentu stanu cywilnego będzie obligatoryjna dla obywatela
polskiego w trzech przypadkach, gdy: posiada akt stanu cywilnego potwierdzający
wcześniejsze zdarzenia sporządzony w Polsce i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ubiega się o wydanie dowodu osobistego, ubiega się
o numer PESEL. Zatem w każdym przypadku ubiegania się o dowód osobisty lub
numer PESEL konieczna jest transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, niezależnie, czy osoba posiada, czy też nie wcześniejsze polskie akty stanu
cywilnego. Uzależnienie dokonania transkrypcji od posiadania wcześniejszych
aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce dotyczy jedynie sytuacji, gdy
osoba żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (art. 104
ust. 5 P.a.s.c.). Intencją ustawodawcy jest zapewnienie, aby obywatel polski, dla
którego w Rzeczypospolitej Polskiej sporządzono akt stanu cywilnego, a który
posiada później sporządzone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej akty stanu cywilnego, transkrybował te akty w celu zapewnienia ciągłości wiedzy o tej osobie
w rejestrach państwowych, jeżeli osoba ta zamierza podtrzymywać swój związek
z krajem. Odnotowanie wszystkich zdarzeń podlegających rejestracji (urodzenia,
małżeństwa, zgony) ma istotny wpływ na referencyjność rejestrów państwowych,
co w konsekwencji umożliwi zwolnienie obywateli polskich od przedkładania
odpisów aktów stanu cywilnego w sprawach załatwianych przed organami administracji publicznej (np. w zakresie występowania o dokumenty tożsamości).
Powszechnie uznanie treści aktu stanu cywilnego wydanego za granicą, odnoszącego się do imienia lub nazwiska, następuje wówczas, gdy zachodzi zgodność
podanych szczegółowych informacji zawartych w danym dokumencie z obowiązującymi przepisami prawa, które są uznawane za właściwe zgodnie z normami
kolizyjnymi obowiązującymi w ustawodawstwie kraju, w którym złożono wniosek
o uznanie aktu. Powstałe na tym tle konflikty rozstrzygają m.in. trybunały międzynarodowe, wzbogacając tym samym dorobek orzecznictwa europejskiego12.
są zróżnicowane, np.: w Belgii i Francji transkrypcja ma charakter fakultatywny, w Szwajcarii i na
Słowacji jest obowiązkowa, zaś na Łotwie, Ukrainie i w Danii nie dokonuje się transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.
12 Zob. wyrok ETS w sprawie Grunkin-Paul z dnia 27 kwietnia 2006 r., dotyczącej przepisów niemieckich niezezwalających na nadanie dziecku nazwiska dwuczłonowego, składającego
się z nazwiska ojca i matki. Sprawa 96/04; Sprawa C-253/06.OJ C 281/22 z dnia 18 listopada
2006 r., Sprawa C-356/06. Dz. Urz. UE z dnia 6 grudnia 2008 r., C 313, s. 3.; w sprawie Christos
Konstantinides z dnia 30 marca 1993 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że transliteracja greckiego nazwiska na alfabet łaciński, różniąca się od transliteracji nazwiska w greckim
paszporcie zainteresowanej osoby może stanowić naruszenie gwarancji swobodnego przepływu
osób. Szerzej na ten temat zob. G.R. De Groot, Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
waagt zich op het gebied van het Namenrecht, WPNR 1994 (6161), s. 855–857; tenże, Auf dem Wege
zu einem europäischen (internationalen) Familienrecht. „Zeitschrift für Europäisches Privatrecht“
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Jednorazowa czynność transkrypcji zwolni obywatela polskiego od posługiwania się zagranicznymi dokumentami przed krajowymi organami administracji publicznej oraz obowiązku ich wielokrotnego tłumaczenia na potrzeby
prowadzonych postępowań wyjaśniających. W dalszym ciągu moc dowodowa
zagranicznych aktów stanu cywilnego nie zależy od ich zarejestrowania w polskim systemie rejestracji stanu cywilnego, a posiadanie takiego dokumentu jest
wystarczającym potwierdzeniem urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego czy
też zgonu osoby. Jednak zagraniczne akty stanu cywilnego często nie zawierają wszystkich danych osoby, które wymagane są przepisami polskiego prawa
(dotyczy to najczęściej miejsca urodzenia i nazwiska noszonego po zawarciu
małżeństwa), lub też przewidują odmienną od wcześniejszego polskiego aktu
stanu cywilnego pisownię nazw własnych (imion, nazwisk, polskich nazw miejscowości), lub nie zawierają polskich znaków diakrytycznych. Braki te muszą być
uzupełniane, a dane prostowane, w przeciwnym razie nie jest możliwe w świetle
polskiego prawa nadanie numeru PESEL lub wydanie dowodu osobistego. Oznacza to, że dane określone polskimi przepisami prawa zawarte w tym dokumencie
muszą być kompletne i aktualne. Źródłem tych danych są akty stanu cywilnego,
stanowiące wyłączny dowód zdarzeń w nich zawartych. Najprostszą drogą uzupełnienia braków w zagranicznych aktach stanu cywilnego jest – w zależności
od ich rodzaju – złożenie wniosku lub oświadczenia przed kierownikiem USC
w związku z dokonaniem transkrypcji zagranicznego aktu.
Przepis art. 104 ust. 7 P.a.s.c. wyraźnie określa, że „dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich
posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek
osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię
danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli
wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji”. W ramach
tej samej czynności można złożyć wniosek o dostosowanie pisowni imienia
i nazwiska zawartych w zagranicznym akcie do reguł pisowni polskiej. W granicach tego wniosku kierownik USC może nie tylko dostosować znaki diakrytyczne czy dotyczące zapisu nazwisk dwuczłonowych13, ale dostosować może
także te elementy, które były zawarte w treści obowiązującego do końca 2007 r.
2001, s. 617–627; Zob. orzeczenie ETS w sprawie Garcia Avello z dnia 2 października 2003 r.,
Sprawa 148/02. Szerzej na ten temat G.R De Groot, Towards European rules on the recognition of
foreign civil status certificates [w:] Selected Problems in the Area of Family Law and Civil Status Registration, red. P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 70.
13 W opinii Rady Języka Polskiego co do zgodności z zasadami polskiej ortografii określono,
że nazwiska dwuczłonowe wpisuje się do aktu z łącznikiem między członami nazwiska.
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§ 4 rozporządzenia wykonawczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.14 Co prawda przepis rozporządzenia został uchylony rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniającym wskazane rozporządzenie15, a przyczyną zmiany było uznanie, że jego
treść wykracza poza delegację ustawową zawartą w art. 27 dawnej ustawy P.a.s.c.
Niewykluczone, że wniosek o dostosowanie pisowni imienia i nazwiska do reguł
pisowni polskiej będzie sprzeczny z zasadami polskiej pisowni czy ortografii
i może sprawić pewne trudności kierownikom USC w ocenie indywidualnych
wniosków. Wydaje się jednak, że regulacja niniejsza nie powinna w żadnym razie
prowadzić do samowolnej zmiany nazwiska w transkrybowanym dokumencie.
Transkrypcja spowoduje niezwłoczną aktualizację rejestru PESEL. Rejestrowanie przez kierownika USC określonych danych w rejestrze PESEL nie
może nastąpić w oparciu o zagraniczne akty stanu cywilnego. Rejestr zawierałby
bowiem informacje z powyższego zakresu wyłącznie w odniesieniu do osób, które przedłożyłyby taki akt kierownikowi USC. Międzynarodowy obieg informacji
nie zapewnia bowiem przekazywania do kierownika USC informacji o wszystkich zdarzeniach z zakresu rejestracji stanu cywilnego, jakie miały miejsce poza
granicami Polski. Przekazywane dane mają ponadto ograniczony zakres, który
nie pozwala na odzwierciedlenie w rejestrze PESEL wszystkich danych wymaganych przepisami prawa. Przyjęty sposób zasilania rejestru PESEL pozwala na
dokonanie określonych czynności administracyjnych, w tym wydania dowodu
osobistego, na podstawie danych zawartych w tym rejestrze, bez konieczności
przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego.
Ponadto nowe przepisy ustawy P.a.s.c. uprawniają małżonków transkrybujących lub odtwarzających zagraniczny akt stanu cywilnego do złożenia w każdym
czasie, zarówno na etapie wniosku o transkrypcję lub odtworzenie zagranicznego
dokumentu, jak i na etapie późniejszym, oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków oraz ich dzieci (art. 106 i art. 111 P.a.s.c.). Zasadą jest składanie takich
oświadczeń na etapie wniosku o transkrypcję czy odtworzenie zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy jednemu
z małżonków potrzebny będzie polski akt małżeństwa, a złożenie oświadczenia
w sprawie nazwisk przez drugiego z małżonków na etapie wniosku o transkrypcję czy odtworzenie nie będzie możliwe. Dlatego też ustawodawca dopuszcza

14

Zob. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia
ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.).
15 Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1732.
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wyjątkowo złożenie oświadczenia na etapie późniejszym16. Dotychczas takiej
możliwości nie było, więc w praktyce dochodziło do składania oświadczenia
o nazwisku po raz kolejny, tj. raz za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przy zawarciu małżeństwa i ponownie w celu transkrypcji czy odtworzenia, co już jest
niedopuszczalne. Oświadczenie o nazwisku można będzie złożyć również przed
konsulem. Konsul, wraz z wnioskiem o sporządzenie polskiego aktu małżeństwa
na podstawie dokumentu zagranicznego lub odtworzenie, będzie przesyłać protokół przyjęcia oświadczenia do wybranego przez wnioskodawcę urzędu stanu
cywilnego. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego zmieniła się w tym
zakresie właściwość USC.
Ustawodawca wskazał, że nazwiska i imiona cudzoziemców będą ustalane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a nazwiska i imiona rodziców dziecka i nazwisko
dziecka cudzoziemców będą ustalane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców (art. 29
ust. 3 P.a.s.c.). Przepisowi temu towarzyszy również zmiana w ustawie o zawodzie
tłumacza przysięgłego (art. 118 P.a.s.c.), której celem jest kompleksowe określenie
zasad ustalania pisowni imion i nazwisk cudzoziemców. W art. 14 ustawy z dnia
25 listopada 2004 r. – O zawodzie tłumacza przysięgłego17 dotychczasową treść
oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Dokonując tłumaczenia
imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji
tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni
obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument”.
Problematyka transkrypcji i transliteracji pisowni związana jest z kwestią
wpisywania do polskich dokumentów, szczególnie aktów stanu cywilnego, imion,
nazwisk i innych danych osób, które posiadają dokumenty źródłowe sporządzone
w językach obcych18. Przekłady imion i nazwisk z dokumentów zagranicznych
stwarzają (nie tylko w Polsce) określone problemy z uwagi na brak jednolitych
16

Wpisywanie do aktu małżeństwa nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa nie będzie
warunkiem koniecznym do wydania odpisu. Jest to zapis o tyle budzący wątpliwości, gdyż wielu
spraw nie będzie można załatwić bez nazwisk w aktach małżeństwa. Dlatego też, z uwagi na nowe
regulacje dobrze byłoby, gdyby kierownik USC, ustalał jednak nazwiska i wpisywał je do aktów
stanu cywilnego, gdyż odpisy aktów nie powinny opuszczać polskich USC bez nazwisk noszonych przez małżonków i ich dzieci.
17 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 487 ze zm.
18 Szerzej na ten temat: Zob. P. Kasprzyk, P. Skubiszewski, Transkrypcja i transliteracja pisowni imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego. Cześć 1, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 1 s. 179–183; tenże, Transkrypcja
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reguł w tym zakresie. Po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej znacznie
wzrosła liczba transkrybowanych aktów stanu cywilnego z uwagi na wzmożoną
migrację ludności w celach zarobkowych lub też osiedlania się w innym państwie. W prawie polskim transliteracji i transkrypcji pisowni dokonuje tłumacz
przysięgły, dokonując przekładu dokumentów będących podstawą wpisów do
polskich ksiąg stanu cywilnego. Z pewnością jest to niełatwe zadanie z uwagi na
fakt, że wiele systemów prawnych posiada własny ustalony sposób transkrypcji
i transliteracji pisowni, różny od tego, jaki obowiązuje w naszym kraju. Ponadto istnieją wypracowane przez organizacje pozarządowe na szczeblu zarówno
krajowym, jak i międzynarodowym klucze niezależnych przekładów pisowni na
inne języki, które nie mają mocy obowiązującej, a jednak są stosowane przez
tłumaczy przysięgłych. Sposób transkrypcji i transliteracji z wielu języków narodowych nie został ujęty w ramy prawne, ani nie doczekał się jakiegokolwiek opracowania. Obecna sytuacja rodzi poczucie chaosu, a brak regulacji na szczeblu
krajowym czy międzynarodowym jednolitych norm transkrypcji i transliteracji
pisowni w odniesieniu do poszczególnych języków prowadzi do różnych przekładów językowych w dokumentach urzędowych. Tłumacze przysięgli dokonując
przekładu dokumentów, w tym na potrzeby rejestracji stanu cywilnego, kierują
się w swojej pracy m.in. kodeksem tłumacza przysięgłego przyjętym uchwałą
Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 30 czerwca 2011 r., opracowanym na podstawie wniosków
członków Towarzystwa oraz niezrzeszonych tłumaczy przysięgłych przez Komitet Redakcyjny Kodeksu tłumacza przysięgłego (KTP) z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków Międzyinstytucjonalnego
Komitetu Konsultacyjnego19. W dokumencie tym, niebędącym aktem prawnym,
opracowane są szczegółowe zasady przy dokonywaniu tłumaczeń. W Kodeksie
tłumacza przysięgłego zawarto odrębne regulacje w odniesieniu do imion i nazwisk oraz nazw geograficznych zapisanych w obcym języku źródłowym. Zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 2 – „imiona i nazwiska zapisane w alfabecie
łacińskim należy przytaczać w tekście tłumaczenia na język polski wyłącznie
w pisowni oryginalnej, zaś w alfabetach niełacińskich – w wersji transkrybowanej
i oryginalnej, nie stosując w żadnym razie istniejących polskich odpowiedników
imion ani spolszczonych form nazwisk obcojęzycznych”. Natomiast nazwiska
i imiona o końcówce wskazującej na płeć osoby je noszącej powinny – w myśl
postanowień § 35 – w tłumaczeniu z języka fleksyjnego zachować tę końcówkę w mianowniku liczby pojedynczej w tłumaczeniu na język niefleksyjny lub
i transliteracja pisowni imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego. Cześć 2, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 2, s. 119–146.
19 http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ktp.pdf

140

Piotr Kasprzyk, Piotr Skubiszewski

w odpowiednim przypadku w tłumaczeniu na język fleksyjny. Ponadto w § 36
wyraźnie zaznaczono, aby przy transkrypcji i transliteracji nazw własnych zapisanych alfabetem niełacińskim, obok przytoczenia ich w języku źródłowym,
były one transkrybowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez powołaną do
tego instytucję. W obecnym brzmieniu Kodeksu dodano kolejne zdanie w § 36
zalecając, by za zgodą właściciela tłumaczonego dokumentu tłumacz przysięgły
podawał jego imię i nazwisko w postaci widniejącej w jego dokumencie tożsamości, odnotowując ten fakt i określając rodzaj dokumentu tożsamości w formule poświadczającej. Jest to widoczna zmiana w porównaniu ze wcześniejszą
wersją Kodeksu, idąca – w naszej ocenie – w dobrym kierunku. W dokumencie
źródłowym nazwy własne zawierające litery opatrzone znakami diakrytycznymi
w języku źródłowym zachowują te znaki w tłumaczeniu na język docelowy (§ 37
ust. 1 Kodeksu ). Co więcej, fakt braku domniemanych znaków diakrytycznych
w nazwach własnych pochodzenia obcego w tłumaczeniu z danego języka źródłowego, w którym znaki te nie istnieją, należy skomentować w uwadze tłumacza
(§ 37 ust. 2 Kodeksu). Z punktu widzenia kierownika USC właściwa jest praktyka
stosowana przez tłumaczy przysięgłych, aby pisownia nazw własnych nie ulegała
żadnym zmianom przy przytaczaniu ich w tłumaczonym dokumencie. Pożądane
jest, by nazwy zawierające litery opatrzone znakami diakrytycznymi w języku
polskim zachowały te znaki w tłumaczeniu na zasadzie cytowania.
Do wprowadzenia instytucji transkrypcji i transliteracji pism, a w tym również imion i nazwisk niezbędne jest zbudowanie odpowiednich norm prawnych,
dzięki którym zasady konwersji będą jednolicie stosowane przez podmioty je
dokonujące. Jeśli chodzi o transkrypcję, sposób konwersji pisma został uchwalony przez Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 stycznia 1956 r.20 Powyższe zasady stosować należy zarówno przy transkrypcji nazw
własnych jak i wyrazów pospolitych. Sposób konwersji także został przedmiotem wielu prac naukowych21. W przypadku zaś transliteracji imion i nazwisk
osób należących do mniejszości białoruskiej, łemkowskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, ukraińskiej czy żydowskiej zapisanych w alfabecie hebrajskim lub jidysz
kwestie te rozwiązuje Rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk
20

Zob. Pisownia polska, Wydanie XII, Polska Akademia Nauk, Wrocław 1957
Zob. Wielki Słownik Ortograficzny PWN wraz z zasadami ortografii i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003, a w nim: Nazwiska angielskie i francuskie, s. 96–99; Nazwiska niemieckie,
s. 99; Nazwiska włoskie, s. 99–100; Nazwiska węgierskie, s. 100–101; Transliteracja i transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego; Adaptacja ortograficzna i odmiana rosyjskich nazw własnych, Transliteracja i transkrypcja współczesnego alfabetu ukraińskiego, białoruskiego, bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, s. 108–117.
21

Problem imienia i nazwiska a transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

141

osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński22. Jest ono aktem wykonawczym do ustawy
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym23, zawierającym załączniki do każdego wymienionego języka,
wskazujące na sposób transliteracji. Do tego rozporządzenia nawiązuje także
rozporządzenie MSW z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego24.
W § 5 ust. 1 tego rozporządzenia wyraźnie określono, że imiona i nazwiska osób
zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w pełnym brzmieniu, natomiast w ustępie
2 tego paragrafu, że imiona i nazwiska osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisane w alfabecie innym niż alfabet łaciński zamieszcza się
z uwzględnieniem sposobu transliteracji określonego w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu
transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński25. W treści aktu stanu
cywilnego imię (imiona) zamieszcza się w polach przeznaczonych na zamieszczenie odpowiednio: imienia pierwszego, imienia drugiego, imienia kolejnego
(§ 5 ust 3 rozporządzenia). Obok norm rangi rozporządzenia należy wskazać na
inne, wypracowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Warto zaznaczyć, iż
Polskie Normy znacznie wzbogacają zasady transliteracji pism, w tym imienia
i nazwiska26. Nie bez znaczenia pozostają również uchwały podjęte przez Radę
Języka Polskiego w sprawach poprawnych zapisów pisowni wyrazów obcojęzycznych, w tym imion i nazwisk.
Pisownia nazwiska w akcie stanu cywilnego wynika zawsze z przedkładanych przez osobę zgłaszającą dokumentów, na podstawie których sporządzany
22

Dz. U. z 2005 r. Nr 102, poz. 855.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 573.
24 Dz. U. z 2015 r., poz. 225.
25 Dz. U. z 2005 r. Nr 102, poz. 855.
26 Zob. PN-84/N-09120: Zestaw dodatkowych znaków alfabetu łacińskiego do wymiany informacji bibliograficznej; PN-ISO 9/2000: Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie,
języki słowiańskie i niesłowiańskie, która obejmuje rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, serbski, macedoński, mongolski, mołdawski, wiele innych języków Rosji, Kaukazu i Azji Centralnej;
PN-85/N-09122: Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji
bibliograficznych; PN-ISO 843/1999: Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie, która obejmuje język klasyczny, bizantyjski i współczesny; PN-85/N-09121: Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych; PN-ISO 259/2009: Dokumentacja: transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie; PN-74/N-01211: Transliteracja alfabetu hebrajskiego;
PN-ISO 259-2: Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie.
Część 2: Transliteracja uproszczona; PN-74/N-01212: Transliteracja pisma jidysz.
23
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jest dany akt stanu cywilnego. Polskie prawo respektuje zasadę stabilizacji nazwisk, zatem rejestracja nazwisk obco brzmiących i obcych w księgach stanu
cywilnego powinna uwzględniać pełne brzmienie tych nazwisk, tj. nazwisk z poprzedzającą je partykułą.
Słowa kluczowe: akta stanu cywilnego, imię, nazwisko, rejestracja stanu cywilnego, transkrypcja
The problem of name and surname and transcription
of foreign marital status documents
Summary
In the juristical literature there was a little space devoted to the issues concerning names
and surnames, their entering into vital records and other documents. In the new act there isn’t
any separate chapter devoted to the matter of preparing of polish act on the basis of foreign one,
as it was intended. The issues of name and surname on the grounds of the Vital Records Act
are connected with the question of localization (transcription) of the vital record, as well as the
transcription and transliteration of the name and surname alone. In Poland the issues mentioned
above belong to the duties of Registry Office and the transcription as well as transliteration of
the name and surname takes place by the localisation of foreign act.
Key words: vital records, name and surname, marital status registration, transcription
Das Problem vom Vor- und Familiennamen
und die Transkription ausländischer Personenstandurkunden
Zusammenfassung
In der juristischen Literatur wird ein wenig Platz den Fragen von Vor- und Familiennamen,
ihrer Eintragung in die Personenstandakten und andere Urkunden gewidmet. In dem neuen
Gesetz gibt es kein separates Kapitel, das in ganzem der Thematik der Erstellung eines polnischen Aktes aufgrund des ausländischen gewidmet wäre, wie das beabsichtigt wurde. Das
Themenbereich vom Vor- und Familiennamen auf der Grundlage des Personenstandgesetzes
ist mit der Frage der Lokalisation des Personenstandaktes (sog. Transkription), sowie mit der
Transkription und der Transliteration des Vor- und Familiennamens selbst verbunden. In Polen
gehören die oben erwähnten Aufgaben zu den Kompetenzen des Personenstandamtes und zu
der Transkription und der Transliteration von Vor- und Familiennamen kommt es bei der
Lokalisierung ausländischen Aktes.
Schlüsselwörter: Personenstandakten, Vor- und Familienname, Personenstandregistrierung,
Transkription

Przemysław Wypych

Nowelizacja ustawy o zmianie imienia i nazwiska wprowadzona
nowym Prawem o aktach stanu cywilnego

Jedną z ustaw nowelizowanych przez nowe Prawo o aktach stanu cywilnego1 jest ustawa o zmianie imienia i nazwiska2. Choć zakres wprowadzonych
nowelizacją zmian obejmuje ponad połowę przepisów ustawy, to jest jej art. 2,
art. 3 i art. od 8 do 14, oraz wprowadza nowy przepis oznaczony jako art. 14,
co stwarza pozór szeroko zakrojonej modyfikacji unormowania administracyjnej zmiany imienia i nazwiska, nawet pobieżne przyjrzenie się poszczególnym
zmianom unaocznia, że ich ciężar gatunkowy i znaczenie dla praktyki jest bardzo
zróżnicowane – i to z przewagą zmian o charakterze technicznym bądź redakcyjnym. Uwagi niniejsze uporządkowane zostaną wedle kryterium doniosłości
zmian, rozpoczną się zatem od wskazania na modyfikacje o istotnym znaczeniu
dla procedowania w zakresie zmiany imienia i nazwiska, w drugiej kolejności
wskażemy na zmiany mniejszej wagi, by skończyć na tych, które w ogóle wydają
się pozbawione jakiegokolwiek znaczenia normatywnego.
W związku z tak założonym układem prezentacji nowelizacji rozpocząć wypada od wskazania na rezygnację z zasady właściwości miejscowej w sprawach
o administracyjną zmianę imienia i nazwiska, zwaną w uzasadnieniu projektu
nowego P.a.s.c. „odmiejscowieniem załatwiania spraw o zmianę imienia i nazwiska”. W miejsce dotychczas obowiązującej zasady, zgodnie z którą kompetencja
do rozstrzygania w pierwszej instancji wniosków o zmianę imienia i nazwiska
należała do kierownika USC właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego
wnioskodawcy, a w jego braku – na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, wprowadzono pełną dowolność, polegającą na swobodnym wyborze przez
Mgr Przemysław Wypych, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1741 ze zm.), [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220,
poz. 1414 ze zm.) zwana dalej „ustawą”.
1
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wnioskodawcę kierownika urzędu stanu cywilnego, który stanie się adresatem
wniosku. Normatywnie stan taki opiera się na nowym brzemieniu art. 10 ust. 1
oraz 12 ust. 1 ustawy. Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi bowiem, że
„wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika
urzędu stanu cywilnego”, zaś drugi – że „decyzję o zmianie imienia lub nazwiska
bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu
stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca”. Zestawienie treści obu powyższych przepisów nasuwa istotne wątpliwości co do celowości jednoczesnego ich istnienia, skoro zasadnicze ich znaczenie sprowadza się
do jednego i tego samego, a mianowicie, że właściwym do rozpoznania wniosku
o zmianę imienia lub nazwiska jest ten kierownik USC, do którego ów wniosek
został skierowany. Zapewne ustawodawca nie zakładał, że bez jednoczesnego
wyeksplikowania treści obu przepisów czytelnik ustawy może dojść do wniosku, że żądanie zmiany imienia i nazwiska można złożyć u jednego kierownika,
a rozpoznaniem tego żądania zajmie się inny kierownik USC. Można oczywiście
argumentować, że art. 10 ust. 1 normuje sposób złożenia wniosku przez wnioskodawcę, zaś art. 12 ust. 1 jest przepisem kompetencyjnym, jednak wywód taki
byłby o tyle mało przekonujący, że zasadą jest składanie pism wszczynających
postępowanie właśnie do organów kompetentnych do ich rozpoznania, toteż
najzupełniej wystarczającym jest wskazanie przez ustawę organu właściwego
w sprawie, zwłaszcza iż jeśli strona złoży nawet swe podanie do organu niewłaściwego, ten – stosownie do dyspozycji art. 65 § 1 K.p.a. – niezwłocznie przekaże je do organu właściwego. Konkludując uważam, że art. 10 ust. 1 miał swój
normatywny sens dopóki wynikało z niego coś więcej od tego, że wniosek należy złożyć do właściwego organu, a mianowicie, że uczynić to należy osobiście.
Skoro zaś zrezygnowano z wymogu osobistego stawiennictwa wnioskodawcy
przed kierownikiem USC przyjmującym wniosek, to art. 10 ust. 1 pozbawiony
jest obecnie wszelkiego znaczenia, gdyż w świetle art. 12 ust. 1 wynika z niego
oczywistość, to jest, że wniosek należy złożyć do organu właściwego. Trudno
się w tym miejscu powstrzymać od spostrzeżenia, że normowanie przez prawo
oczywistości jest przejawem jego infantylizacji i braku elementarnego zaufania
do kompetencji intelektualnych adresatów norm prawnych.
Aby zapobiec wynikającemu z braku właściwości miejscowej w sprawach
o zmianę imienia i nazwiska niebezpieczeństwu polegającemu na wszczynaniu przez stronę, której żądaniu ostatecznie odmówiono w ramach wcześniej
wszczętego postępowania, kolejnych postępowań przed innymi kierownikami
urzędu stanu cywilnego (aż do skutku w postaci uzyskania żądanej zmiany),
nieświadomymi istnienia w przedmiocie zgłoszonego żądania ostatecznego rozstrzygnięcia wydanego przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego (materialnej prawomocności sprawy), a tym samym by nie dopuścić do wydawania
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decyzji podlegających stwierdzeniu nieważności (art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a.), nowela wprowadziła wymóg, aby wniosek o zmianę imienia i nazwiska zawierał
oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku
do innego kierownika USC lub nie została już wydana decyzja odmowna (art. 11
ust. 1 pkt 6). Warto zauważyć, że ewentualne fałszywe oświadczenie wnioskodawcy w rzeczonym przedmiocie nie będzie podlegać jakimkolwiek konsekwencjom, skoro art. 233 § 6 K.k. warunkuje odpowiedzialność karną za fałszywe
oświadczenie tym, by ustawa przewidywała możliwość odebrania oświadczenia
pod rygorem odpowiedzialności karnej, a zastrzeżenia takiego próżno szukać
w znowelizowanej ustawie, nawet zaś, gdyby tak było, to przeszkodę stanowiłaby ponadto treść art. 233 § 2 w zw. z § 6 K.k., zgodnie z którym warunkiem
odpowiedzialności karnej jest uprzedzenie oświadczającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie lub odebranie od niego przyrzeczenia,
czego również nie przewidują przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Tak więc warunkiem realizacji przez art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy założonego celu
jest uczciwość oświadczającego o braku zawisłości sprawy oraz powagi rzeczy
osądzonej wnioskodawcy, zwłaszcza że praktycznie nie istnieje żaden inny sposób na sprawdzenie przez kierownika USC, do którego złożony został wniosek
o zmianę imienia czy nazwiska, czy sprawa ta nie toczy się już albo też nie została
ostatecznie wcześniej rozstrzygnięta przez innego kierownika USC.
Obok opisanych wyżej zagrożeń związanych z ewentualnością niekontrolowanego mnożenia postępowań w tej samej sprawie przed różnymi kierownikami
urzędu stanu cywilnego, wprowadzona zmiana rodzi i inne niebezpieczeństwo,
polegające na tworzeniu się swego rodzaju „centrów” zmiany imion i nazwisk,
to jest urzędów stanu cywilnego, które dzięki stosowanemu w nich liberalnemu
podejściu do interpretacji „ważnych powodów zmiany imienia i nazwiska” staną
się adresatami wniosków kierowanych z terenu całego kraju przez osoby, których
jedyną motywacją wyboru kierownika była wiedza o tejże liberalnej wykładni
i wynikających z niej wysokich szansach uzyskania pozytywnej decyzji.
Omawiana zmiana jest kolejnym krokiem na drodze upraszczania procedury administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska, gdyż sprawia, że sprawę
tę można załatwić w dowolnym miejscu, nawet swego krótkotrwałego pobytu.
Pytanie przy tym, jak się ma celowość takiego stanu rzeczy do zasady stabilizacji nazwiska, nie znajduje jak się wydaje żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi.
Kolejnym, sygnalizowanym już wcześniej uproszczeniem w zakresie procedury, jest rezygnacja z osobistego złożenia wniosku o zmianę imienia lub
nazwiska kierownikowi USC. Obecna redakcja art. 10 ust. 1 ustawy nie zawiera już wskazania, że wniosek składa się „osobiście”, ponadto zaś art. 11 ust. 3
w swym nowym brzmieniu wymienia osobiste złożenie wniosku tylko jako
przypadek, w którym wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę do
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wglądu dokumentu stwierdzającego tożsamość, natomiast nie wiąże osobistego
stawiennictwa wnioskodawcy z każdym przypadkiem złożenia wniosku kierownikowi urzędu stanu cywilnego bądź też konsulowi – jak czynił to poprzednio
za pomocą sformułowania „w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,
wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość”. Na
tle obecnie obowiązującego brzmienia przepisów ustawy powstaje istotny problem związany z zakresem konsekwencji wynikających po pierwsze z pominięcia
w art. 10 ust. 1 słowa „osobiście”, po drugie z cytowanego nowego sformułowania art. 11 ust. 3, a po trzecie z rezygnacji z unormowania dotychczasowego
art. 10 ust. 3, który przewidywał złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Skoro osobiste
złożenie wniosku – kierownikowi USC lub konsulowi – jest obecnie wyłącznie
jedną z możliwości („w przypadku, gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
jest składany osobiście...” – art. 11 ust. 3), to powstaje pytanie, czy alternatywą
dla osobistego złożenia wniosku jest tylko posłużenie się pełnomocnikiem, czy
również złożenie takiego wniosku korespondencyjnie na piśmie, a w takim razie,
jaka forma wymagana jest w tym ostatnim wypadku. Wątpliwość powstaje stąd,
że z jednej strony w obecnym swym brzmieniu ustawa nie określa w żadnym
miejscu formy wniosku (w szczególności w znowelizowanej wersji art. 9 w jego
obu ustępach nie pojawia się już słowo „pisemny”), a z drugiej – zawiera przepisy dotyczące formy wyrażania przez dziecko i rodzica zgody na rozciągnięcie
na małoletnie dziecko zmiany nazwiska jednego z rodziców oraz na samoistną
zmianę nazwiska małoletniego dziecka (art. 8 ust. 4 i 5 – także w zw. z art.
9 ust. 2 zd. drugie). Otóż przy przyjęciu dopuszczalności złożenia korespondencyjnie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska w zwykłej formie pisemnej,
powstaje dość trudne do uzasadnienia zróżnicowanie wymogów formalnych odnoszących się do poszczególnych czynności w ramach postępowania o zmianę
imienia lub nazwiska, a mianowicie czynność zasadnicza, wszczynająca samo
postępowanie, obwarowana byłaby mniejszymi wymogami niż czynności dziecka
i drugiego z rodziców, albowiem dla tej pierwszej wystarczyłaby zwykła forma
pisemna, natomiast co do wyrażenia zgody na zmianę nazwiska małoletniego
dziecka przez dziecko i drugiego z rodziców (jak i co do wyrażenia zgody na
rozciągnięcie się na małoletnie dziecko zmiany nazwiska jednego z rodziców)
alternatywą dla oświadczenia złożonego osobiście kierownikowi USC byłaby
forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym. Pomimo powyższej
wątpliwości uważam – mając na względzie zarówno brak przepisów formułujących w tym zakresie jakiekolwiek dalej idące wymogi formalne, jak i ważąc na
ogólny, deklarowany w uzasadnieniu projektu, kierunek nowelizacji, polegający
na wprowadzaniu w unormowania regulujące zmianę imienia i nazwiska uproszczeń proceduralnych – że na podstawie ukształtowanego omawianą nowelizacją
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stanu prawnego dopuszczalne jest korespondencyjne złożenie wniosku o zmianę
imienia lub nazwiska w zwykłej formie pisemnej.
Poza rezygnacją z właściwości miejscowej oraz wymogu osobistego złożenia
pisemnego wniosku, zmiany proceduralne wprowadzone omawianą nowelizacją
obejmują również pewne przekształcenia związane z treścią wniosku. I tak po
pierwsze wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zamiast adresu miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały wnioskodawcy wskazywać obecnie
powinien adres korespondencyjny wnioskodawcy – co jest w pełni zrozumiałe
zważywszy, że pobyt stały wnioskodawcy stracił status wyznacznika właściwości
i tym samym pozbawiony został wszelkiego znaczenia dla postępowania (art. 11
ust. 1 pkt 4), po wtóre – w miejsce dotychczasowe obowiązku dołączenia do
wniosku odpisów zupełnych aktów urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz
odpisów zupełnych aktów urodzenia małoletnich dzieci, na które rozciągać się
miała wnioskowana zmiana nazwiska (dotychczasowa treść art. 11 ust. 2 pkt 1,
2 i 3) wprowadzono powinność wskazania w treści wniosku kierownika USC,
który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsca
sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci, których dotyczyć ma wnioskowana zmiana (art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 3), po trzecie, wprowadzono
wzmiankowaną już wyżej powinność zamieszczenia we wniosku oświadczenia, że
wnioskodawca nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu
cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna (art. 11 ust. 1 pkt. 6).
Novum jest również statuowany przepisem art. 11 ust. 2 wymóg, by w przypadku,
gdy wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają krajowych aktów stanu
cywilnego, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska złożony został też
wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Powinność
ta podyktowana jest rzecz jasna potrzebą doprowadzenia do wytworzenia dotyczących wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci krajowych aktów stanu cywilnego, celem zamieszczenia w nich wzmianek dodatkowych w przedmiocie zmian
imienia lub nazwiska orzeczonych w przypadku uwzględnienia wniosku. Ostatnią
zmianą odnoszącą się do składowych wniosku o zmianę imienia lub nazwiska
jest wskazanie w zmodyfikowanym brzmieniu art. 10 ust. 2, że wniosek złożony
za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej winien wskazywać kierownika USC, któremu ma on zostać przekazany do rozpoznania. Wskazanie owo
jest konieczne, jako że wybór dokonany w tym zakresie przez stronę decyduje
o kompetencji wskazanego kierownika USC do przeprowadzenia postępowania
administracyjnego i wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. Wskazanie to winno być stanowcze i jednoznaczne, zarówno jego zupełny brak, jak i niestanowczość
bądź niejednoznaczność, stanowić będą braki formalne uzasadniające postąpienie
przez organ w myśl art. 64 § 2 K.p.a., to jest wezwanie strony do ich usunięcia
w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
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Wprawdzie omawiana nowelizacja koncentruje się na przepisach dotyczących kwestii proceduralnych, nie pomija jednak również zagadnień materialnoprawnych. Należy do nich zmiana unormowań art. 8 ust. 2 ustawy, traktującego
o wpływie zmiany nazwiska jednego z rodziców na nazwisko dzieci. Dotychczasowe sformułowanie fragmentu przepisu odnoszącego się do zakresu podmiotowego rozciągnięcia zmiany nazwiska („zmiana nazwiska jednego z rodziców
rozciąga się na małoletnie dzieci...”) uzupełniono słowami: „i na dzieci, które
pochodzą od tych samych rodziców...”. Powstałe w ten sposób sformułowanie
(„zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na
małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców...”) nie
grzeszy niestety czytelnością ani wewnętrzną logiką, a rekonstrukcja na jego
podstawie zamysłu, jaki przyświecał ustawodawcy w omawianej materii, nie jest
bynajmniej rzeczą prostą. Pierwsze pytanie, jakie narzuca się na podstawie wyliczenia: „małoletnie dzieci i dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców”,
dotyczy tego, o które dzieci chodzi w dodanym sformułowaniu. Nie wyjaśnia niczego określenie: „które pochodzą od tych samych rodziców”, skoro i dotychczas
wymienione w przepisie „małoletnie dzieci” pochodzą od tych samych rodziców.
Z pewnością nie chodzi tu o dzieci inne niż małoletnie, nie sposób bowiem
uznać, aby wolą ustawodawcy było rozciąganie zmiany nazwiska na osoby pełnoletnie. Wskazówki nasuwa tu dopiero uzasadnienie projektu ustawy, w którym
czytamy, iż jedną z wprowadzonych nowelizacją zmian było „rozciągnięcie zmiany nazwiska jednego z rodziców zarówno na małoletnie dzieci, jak i na dzieci
zrodzone z tego małżeństwa”. Zapewne zatem chodziło ustawodawcy o dzieci,
które zrodzą się z małżeństwa już po dokonaniu zmiany nazwiska jednego z rodziców. Jeśli tak było, to zamysł ów zrealizowany został w sposób wyjątkowo
nieporadny, jako że nic nie stało na przeszkodzie, aby użyć w takim celu tego
samego sformułowania, jakim posłużono się w ustępie poprzedzającym, to jest
„i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa”. W takim przypadku przepis ten
byłby dużo bardziej czytelny, choć i tak nie pozbawiony poważnych mankamentów. Zapytać bowiem należy, dlaczego ustawodawca ograniczył się do dzieci zrodzonych w małżeństwie, skoro zarówno ust. 1, jak i ust. 2 omawianego artykułu
posługują się in principio pojęciem „rodziców”, a nie „małżonków”. W obu zresztą
wskazanych przypadkach – i to najpoważniejszy moim zdaniem zarzut, jaki postawić można obu tym przepisom – omawiane regulacje są nie tylko wątpliwe
pod względem poprawności logicznej (a to rozciągając skutki zmiany nazwiska
na osoby, które nie istnieją w czasie jej orzekania), ale dodatkowo najzupełniej
zbędne, jako że skutek w postaci faktu, że dzieci urodzone po zmianie nazwiska
swego starszego rodzeństwa, dokonanej przez rozciągnięcie na nie zmiany nazwiska obojga (art. 8 § 1) lub jednego (art. 8 § 2) z rodziców, nabędą przez urodzenie to samo nazwisko, które aktualnie przysługuje ich starszemu rodzeństwu,
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wynikać będzie z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3 a mianowicie
z art. 891 K.r.o., zgodnie z którym dzieci pochodzące od tych samych rodziców
noszą takie samo nazwisko, z zastrzeżeniem przepisów, które do zmiany nazwiska
dziecka wymagają jego zgody. Nie zachodzi więc potrzeba zamieszczania w art. 8
sformułowań o rozciąganiu się zmiany nazwiska na dzieci tych samych rodziców
urodzone już po jej dokonaniu.
Drugą ze zmian odnoszących się do przepisów materialnych jest zastąpienie
w art. 2 pkt. 2 pojęcia „miejsca pobytu stałego” terminem „miejsce zamieszkania”. W konsekwencji aktualne brzmienie tego przepisu przewiduje stosowanie
przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska do cudzoziemców niemających
obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce
zamieszkania. Przypomnijmy, że pojęcie to zdefiniowane jest w art. 25 K.c. jako
miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Modyfikacji uległ też zakres obowiązku informacyjnego kierownika USC
w związku z orzeczoną zmianą imienia lub nazwiska. W aktualnym stanie prawnym ograniczony jest on do powinności przesłania decyzji o zmianie imienia
lub nazwiska – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest
prowadzony rejestr stanu cywilnego – kierownikowi USC, który sporządził akt
urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a w przypadku rozciągania się
orzeczonej zmiany na małoletnie dzieci – również kierownikowi USC, który sporządził ich akty urodzenia (art. 13 ust. 1). Także w przypadku samoistnej zmiany
nazwiska małoletniego dziecka decyzję przekazuje się kierownikowi USC, który
sporządził akt urodzenia dziecka (art. 13 ust. 2).
Na ostatnią pozostałą do omówienia grupę zmian w ustawie o zmianie
imienia i nazwiska składają się unormowania, których wprowadzenie nie zmienia
w moim przekonaniu w żaden sposób obowiązującego dotychczas stanu prawnego, bądź to mając charakter stricte redakcyjny, bądź to tworząc ustawowe superfluum. Do grupy tej należy po pierwsze modyfikacja legalnej definicji zmiany
imienia, które w miejsce określenia, iż jest to „zmiana na inne imię lub zmiana
pisowni imienia”, wprowadziła wyliczenie, zgodnie z którym zmiana imienia oznacza „zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion
jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni
imienia lub imion lub zmianę kolejności imion”. Komentując powyższą zmianę
należy po pierwsze zauważyć, że zastępując dotychczasową syntetyczną formułę
wyliczeniem, usiłuje ona rozwiązać nieistniejący problem: w dotychczas obowiązującym stanie prawnym nie pojawiały się wszak żadne wątpliwości literatury
przedmiotu ani orzecznictwa co do tego, że zmiana imienia może polegać czy to
3

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r., poz. 583), [dalej cyt.: K.r.o.].
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na zastąpieniu jedynego imienia innym imieniem, czy to na zmianie obojga imion
albo jednego z dwóch posiadanych imion, czy wreszcie na zmianie liczby imion
przez zastąpienie jednego imienia dwoma imionami albo dwóch imion jednym
imieniem. Po wtóre, skonstatować trzeba, że zamierzony cel zmiany w postaci
prezentacji pełnego katalogu możliwych wariantów nie został osiągnięty – przynajmniej na poziomie literalnego brzmienia nowej definicji interpretowanego
zgodnie ze wskazaniami logiki. Zauważmy oto, że pierwszy z elementów przytoczonego wyliczenia („zastąpienie wybranego imienia innym imieniem”) dotyczy
literalnie wyłącznie przypadku posiadania dwojga imion, z których jedno – wybrane przez wnioskodawcę – podlega zmianie, nie obejmuje natomiast sytuacji,
w której wnioskodawca ma tylko jedno imię, i to właśnie je chce zmienić – nie jest
bowiem ono w logicznym sensie „wybranym imieniem”, gdyż w razie posiadania
tylko jednego imienia żaden wybór nie jest pojęciowo możliwy. Tym samym
dochodzimy do wniosku, że – zgoła paradoksalnie – wprowadzone do ustawy
wyliczenie nie zawiera najbardziej prostego, elementarnego wariantu zmiany imienia, a mianowicie zastąpienia jedynego posiadanego imienia innym imieniem.
Obrazowo rzecz ujmując: zmiana imienia mężczyzny z „Jan” na „Tomasz” nie jest
w omawianej definicji przewidziana. Próżno w analizowanej enumeracji szukać
również przypadku zmiany obu posiadanych imion na inne dwa imiona (wyjąwszy zamianę pierwszego na drugie i drugiego na pierwsze, co figuruje jako „zmiana
kolejności imion”). Wyliczenie ma też mankament logiczny polegający na tym, że
jako kolejne warianty wyliczenia podaje się w nim dwa przypadki, z których jeden
zawiera się całkowicie w drugim: dotyczy to mianowicie sformułowania: „zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia”.
Nietrudno wykazać, że odwrotność zastąpienia dwojga imion jednym imieniem
polega na zastąpieniu jednego imienia dwojgiem imion, czymże innym zaś jest
dodanie drugiego imienia jak nie zastąpieniem jednego imienia dwoma imionami,
z których pierwsze pozostaje bez zmian. Gdyby z kolei próbować wywodzić, że
w rozumieniu omawianej definicji „zastąpienie jednego imienia dwoma imionami” nie obejmuje przypadku, w którym pierwsze z nadanych dwóch imion jest
dotychczasowym jedynym imieniem (co pozwoliłoby obronić logiczną zasadność
dodania kolejnego wypadku, czyli „dodania drugiego imienia”), to jednak prawem
analogii należałoby wówczas zarazem stwierdzić, że „zastąpienie dwóch imion
jednym imieniem” również nie obejmuje przypadku, w którym owo „jedno imię”
jest jednym z dwóch dotychczasowych, a w takim razie w omawianym wyliczeniu
brakowałoby wariantu w postaci „pominięcia (odjęcia) jednego z dwóch imion”.
Reasumując: omawiana zmiana jest zupełnie zbyteczna i rodzić może jedynie
niepotrzebne wątpliwości.
Kolejną zmianą tekstu ustawy, z którą nie jest związana jakakolwiek merytoryczna modyfikacja obowiązującego stanu prawnego, jest zastąpienie
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dotychczasowego brzmienia przepisu art. 12 ust. 2 sformułowaniem o natychmiastowej wykonalności decyzji o zmianie imienia lub nazwiska. Przepis ten
stanowi ustawowe superfluum, jako że natychmiastowa wykonalność decyzji
o zmianie imienia lub nazwiska posiadała dotąd i zachowuje nadal swoje normatywne ugruntowanie w przepisie art. 130 § 4 K.p.a., zgodnie z którym decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Skoro po pierwsze
postępowanie w sprawie zmiany imienia lub nazwiska może zostać wszczęte jedynie na wniosek strony (niedopuszczalne jest jej prowadzenie z urzędu), po
drugie – uwzględnienie wniosku strony może nastąpić jedynie w całości (nie
jest możliwe częściowe uwzględnienie wniosku), a po trzecie – wnioskodawca jest jedyną stroną tego postępowania, to w konsekwencji dochodzimy do
wniosku, że każda decyzja pozytywna w sprawie o zmianę imienia lub nazwiska
jest zgodna z żądaniem wszystkich (mianowicie jedynej) strony postępowania,
zatem podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
Wprowadzenie do tekstu ustawy sformułowania o natychmiastowej wykonalności decyzji o zmianie imienia lub nazwiska trudno również uzasadniać potrzebą
jasnego rozstrzygnięcia istniejącej niegdyś wątpliwości, czy nieostateczne decyzje zmieniające imię lub nazwisko mogą stanowić podstawę nanoszenia wpisów
(wzmianek dodatkowych) w aktach stanu cywilnego, skoro nowe Prawo o aktach
stanu cywilnego w przypadku decyzji o zmianie imienia i nazwiska wyraźnie
abstrahuje w omawianej kwestii od wymogu ostateczności, stanowiąc w art. 24
ust. 2 pkt. 2, że wzmiankę dodatkową dołącza się na podstawie „ostatecznych
decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska” – tych ostatnich lege non distinguente ostatecznych i nieostatecznych.
Zmianą o wyłącznie redakcyjnym charakterze jest zastąpienie w art. 12 ust.
1 ustawy sformułowania o „decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia i nazwiska” określeniem „decyzja o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie zmiany
imienia lub nazwiska”. Tę modyfikację należy ocenić pozytywnie, przywraca ona
bowiem właściwe ujęcie istotnego sensu decyzji wydawanej przez kierownika
urzędu stanu cywilnego na podstawie ustawy, który polega na zmianie imienia
lub nazwiska, to jest bezpośrednim przekształceniu wymienionych oznaczeń
mocą wydanego przez siebie orzeczenia, a nie na wyrażeniu zgody na zmianę,
czyli stworzeniu jedynie pewnego stanu uprawnienia strony do dokonania przekształcenia we własnym zakresie w ramach realizacji uzyskanego pozwolenia.
Z kolei korekta art. 10 ust. 2 ustawy – poza omówionym już wyżej wprowadzeniem obowiązku wskazania we wniosku składanym za pośrednictwem konsula kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany
– likwiduje również lukę istniejącą w dotychczasowym tekście ustawy, polegającą
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na tym, że statuowany rzeczonym przepisem sposób złożenia wniosku przez osoby zamieszkałe za granicą dotyczył wedle literalnego brzmienia przepisu jedynie
wniosków o zmianę nazwiska, z pominięciem wniosku o zmianę imienia („Osoby
zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej”). W literaturze przedmiotu słusznie
składano ów brak na karb zaniedbania legislacyjnego4, względnie przechodzono
nad nim do porządku dziennego twierdząc nawet wbrew literalnemu brzmieniu
przepisu, że „stosownie do treści art. 10 ust. 2, podania w sprawie zmiany imion
[! – podkr. własne – P.W.] i nazwisk osoby zamieszkałe za granicą składają za
pośrednictwem konsula RP”5. Wedle ukształtowanej nowelizacją redakcji tego
przepisu, mowa jest już w nim obecnie zarówno o wniosku o zmianę imienia,
jak i o wniosku o zmianę nazwiska.
Podsumowując krótko sformułowane wyżej uwagi stwierdzić wypada, że
omawiana nowelizacja jest daleka od doskonałości, jako że stosunkowo nielicznym zmianom usuwającym usterki dotychczasowej regulacji, towarzyszą przepisy
zbędne, niefortunnie sformułowane, niejasne i puste normatywnie. Zmianie z kolei
o największym znaczeniu dla praktyki (rezygnacja z właściwości miejscowej) nie
towarzyszyła najpewniej pogłębiona refleksja na temat celowości takiego rozwiązania. Rodzi ono bowiem, jak wskazano wyżej, pewne określone niebezpieczeństwa dla obrotu prawnego, przynosząc w zamian ułatwienia, których potrzeba jest
w świetle zasady stabilizacji oznaczeń osobowych mocno wątpliwa.
Słowa kluczowe: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o zmianie imienia i nazwiska, rejestracja stanu cywilnego.
Amendment to the Act on The Change of Name
and Surname introduced by the new Vital Records Act

Summary
One of the acts amended by the new Vital Records Act is the Act on The Change of
Name and Surname. These comments were organised according to the importance of changes.
We begin with the amendments most important for acting in the field of change of name and
surname, secondly we indicate less significant changes to end up with those amendments, which
seem to have no normative meaning.
Key words: Vital Records Act, Act on The Change of Name and Surname, marital status
registration.
4

Por. A. Czajkowska, Zmiana imienia i nazwiska, Geneza – Komentarz – Orzecznictwo – Wzory decyzji, Warszawa 2012, s. 74.
5 P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska, Komentarz, Warszawa 2010, s. 70.
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Novellierung des polnischen Gesetzes über die Änderung von Familiennamen
und Vornamen eingeführt durch das neue polnische Personenstandgesetz
Zussamenfassung
Eins der durch das neue polnische Personenstandgesezt novellierten Gesetze ist das Gesetz
über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Die vorliegenden Bemerkungen werden nach der Erheblichkeit der Änderungen geordnet, sie beginnen also mit der Deutung auf
Modifikationen mit wesentlicher Bedeutung fürs Prozedieren in dem Bereich der Änderung von
Familiennamen und Vornamen, zweitens deuten wir auf die nicht so wesentlichen Veränderungen
auf, damit wir mit diesen beenden, die scheinen gar keine normative Bedeutung zu haben.
Schlüsselwörter: Personenstandgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und
Vornamen, Personenstandregistrierung.
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Zagadnienia archiwalne w nowej ustawie
– Prawo o aktach stanu cywilnego

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego1 zastąpiła po niespełna 30 latach ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (dalej – stara ustawa P.a.s.c.)2. Nowa ustawa weszła w życie od
1 marca 2015 r.3 i już stała się przedmiotem analiz i ocen wielu komentatorów4.
Jednym z istotnych aspektów prawa o aktach stanu cywilnego są sprawy archiwalne związane z postępowaniem z aktami stanu cywilnego. Występują one stale
w regulacjach prawnych od 1945 r., znalazły także swoje ważne miejsce w nowej
ustawie. Nowa ustawa P.a.s.c. w zakresie postępowania z aktami stanu cywilnego
nie przenosi biernie dotychczasowego stanu prawnego, wręcz przeciwnie, wprowadza w nim dość istotne zmiany, które będą miały określone skutki dla działalDr Piotr Dymel, Archiwum Państwowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Mgr Jowita Piotrowicz, Archiwum Państwowe w Lublinie
1 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U.
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) [dalej cyt.: P.a.s.c 1986]
3 W tym czasie weszła w życie większość zapisów z wyłączeniem art. 47 ust. 1, który wszedł
w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a–3e i ust. 4c oraz art. 123, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
4 Zob. m.in. M. Wojewoda, Kilka uwag o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie Prawo
o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 2, s. 17-37; K. Tomaszewska, Ocena procesu informatyzacji aktów stanu cywilnego
na podstawie nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 2, s. 39-63; P. Kasprzyk, Rozważania o pozycji
kierownika urzędu stanu i jego zastępcy w przededniu wprowadzenia nowej ustawy prawo o aktach
stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014,
nr 2, s. 107 i n.
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ności zarówno urzędów stanu cywilnego, jak również archiwów państwowych.
Zamiarem autorów tego artykułu jest omówienie zakresu i charakteru rozwiązań
dotyczących zagadnień archiwalnych w nowej ustawie o aktach stanu cywilnego.
Na początek trzeba poczynić pewne wyjaśnienia terminologiczne. Ustawodawstwo dotyczące przedmiotowej materii posługuje się terminami akt (l.m. akty)
i akta (l.m). Choć brzmią podobnie, mają różne znaczenie. Termin akt występuje
w pojęciu akt stanu cywilnego, którym jest wpis o urodzeniu, małżeństwie lub
zgonie dokonany w rejestrze stanu cywilnego5. Termin akta jest łączony z pojęciem
akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, którymi są dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub dołączenia dodatkowej wzmianki,
czy zamieszczenia przypisku6. W tym przypadku chodzi o pewien zbiór dokumentów. Należy zauważyć, że w słowniku archiwalnym także używa się terminu akta,
jednak nadaje się mu szersze znaczenie, niż w prawie o aktach stanu cywilnego.
Występuje on w zestawieniu akta stanu cywilnego, które oznaczają księgi stanu cywilnego oraz dokumentację towarzyszącą, w tym alegata i pomoce kancelaryjne7.
W tym przypadku akta także oznaczają pewien zbiór dokumentów, szerszy w stosunku do akt zbiorowych, które są jego częścią. Termin ten z kolei nie występuje
w regulacjach prawnych dotyczących aktów stanu cywilnego. Trudno tu mówić
o zamieszaniu terminologicznym, choć określenia te brzmią podobnie, mają swoje
określone formy językowe i znaczenie. W artykule tym w zależności od kontekstu
będą stosowane wszystkie trzy powyższe terminy i pojęcia.
Nowa ustawa P.a.s.c. wprowadziła integrację przepisów dotyczących zagadnień archiwalnych występujących na obszarze prawa o aktach stanu cywilnego. Do
czasu jej wejścia w życie przepisy te były rozbite między starą ustawą P.a.s.c. a aktem
wykonawczym do niej, jakim było rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów8. W obecnym systemie legislacyj5

Zob. art. art. 2 ust. 3 P.a.s.c.
Zob. art. art. 26 ust. 1 P.a.s.c.
7 Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 sierpnia 1999 r.
w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000. Wybór i opracowanie
M. Tarakanowska i E. Rosowska. Warszawa 2001, s. 631.
8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884), [dalej
cyt.: rozporządzenie wykonawcze P.a.s.c.].
6
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nym wszystkie przepisy archiwalne zostały wprowadzone do ustawy, dzięki czemu
uzyskały rangę ustawową. Zamieszczenie ich w jednym akcie prawnym powinno
wpłynąć na podniesienie spójności, sprawności i jakości działań związanych z procesami archiwotwórczymi w odniesieniu do akt stanu cywilnego.
Archiwum USC
Pojęcie i status prawny archiwum

Termin „archiwum urzędu stanu cywilnego” nie występował w starej ustawie P.a.s.c., został natomiast użyty w akcie wykonawczym do niej, czyli w Rozporządzeniu a.s.c. Zapisano w nim, że księgi stanu cywilnego są przechowywane
w archiwum urzędu stanu cywilnego, które powinno spełniać określone warunki
związane z lokalem, zabezpieczeniem i warunkami klimatycznymi9. Autorzy nowej ustawy P.a.s.c. także posługują się terminem „archiwum urzędu stanu cywilnego”, jednak bez jego ustawowego bezpośredniego określenia10, które znalazło się
w rozporządzeniu wykonawczym P.a.s.c. W nowej ustawie P.a.s.c. nie ma zatem
osobnego opisu pomieszczenia archiwum i warunków, jakie powinno ono spełniać. Zarówno w starej, jak i nowej ustawie P.a.s.c. brak wyraźnego zdefiniowania
pojęcia i określenia statusu archiwum zakładowego.
Zagadnienie statusu i funkcjonowania archiwów USC należy rozpatrywać
w szerszym kontekście, zarówno samego prawa o aktach stanu cywilnego, jak
i prawa archiwalnego. Zgodnie z nową ustawą P.a.s.c. rejestracja stanu cywilnego
jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej. Kierownikiem USC jest wójt (odpowiednio
burmistrz lub prezydent), który w okręgach liczących poniżej 50 000 mieszkańców może, a w okręgach liczących powyżej 50 000 mieszkańców ma obowiązek,
zatrudnić na stanowisku kierownika USC inną osobę11. Zasada kierownictwa
USC nie wpływa na ich status prawny i relacje z urzędami gmin. Ważne w tym
miejscu jest jednak wyjaśnienie statusu prawnego USC, bowiem jego rozumienie
może mieć istotne znaczenie dla określenia pojęcia archiwum USC.
Zgodnie z obowiązującym prawem archiwalnym archiwa zakładowe są tworzone w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych12. Archiwa zakładowe są zatem tworzone w urzędach
9

Zob. art. § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
Zob. art. 27 ust. 2, art. 128 ust. 2 P.a.s.c.
11 Zob. art. 6 ust. 1-5 P.a.s.c.
12 Zob. art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (Dz.U. z 1983 r. Nr 38 poz. 173), [dalej cyt.: n.z.a.a.].
10
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gmin, które są jednostkami samorządu terytorialnego, ale też gminnych jednostkach organizacyjnych, jak np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodki pomocy
społecznej i inne. Pod rządami P.a.s.c 1986, USC nie był jednostką organizacyjną
gminy, lecz częścią urzędu gminy, ustawa bowiem stanowiła, że USC wchodzą
w skład urzędu gminy13. Urząd stanu cywilnego był zatem komórką organizacyjną urzędu gminy i w konsekwencji nie tworzył archiwum zakładowego w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach14 oraz przepisów
kancelaryjno-archiwalnych wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych15, lecz prowadził archiwum USC. Obsługiwało ono tylko
USC w zakresie postępowania z aktami stanu cywilnego, tj. ich przechowywania
i zabezpieczania do czasu przekazania do właściwego archiwum państwowego.
Należy podkreślić, że w rozporządzeniu wykonawczym P.a.s.c. konsekwentnie
stosowano termin „archiwum urzędu stanu cywilnego”, nie używano natomiast
na jego oznaczenie nazwy „archiwum zakładowe”, co zapewne w sposób zupełnie zamierzony odpowiadało konstrukcji prawnej, że tylko urzędy gmin, jako
jednostki samorządu terytorialnego, mogły prowadzić archiwa zakładowe.
W nowej ustawie P.a.s.c. także nie pojawia się określenie archiwum zakładowe, ustawodawca konsekwentnie posługuje się terminem „archiwum urzędu stanu cywilnego”. Został natomiast istotnie zmieniony sam przepis o statusie USC.
Ustawodawca nie powtórzył jego wcześniejszego brzmienia, że USC wchodzą
w skład urzędu gminy, stwierdził natomiast, ze rejestracja stanu cywilnego jest
wykonywana przez gminy w USC jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej. W ten sposób istota USC została określona nie przez strukturę urzędu,
a przez jego funkcje. Taki sposób zdefiniowania USC wydaje się całkowicie uzasadniony, szkoda tylko, że zabrakło jasnego określenia relacji ustrojowej między
USC a urzędem gminy. Rezygnacja z przepisu określającego USC jako część
urzędu gminy może prowadzić do wniosku o innym jego statusie niż komórka organizacyjna urzędu gminy. Zanim pojawią się kompetentne i kompletne
komentarze prawników o nowej ustawie P.a.s.c, już teraz można zauważyć dość
rozpowszechnioną praktykę nazywania USC jednostką organizacyjną gminy.
Zwyczaj ten genetycznie nie jest zresztą związany z faktem wprowadzenia nowej
13

Zob. art. 5a ust. 1. P.a.s.c 1986
Ustawa n.z.a.a., art. 31 ust. 1.
15 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67), załącznik nr 6, [dalej cyt.:
PRM 2011].
14
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ustawy P.a.s.c., bowiem był już stosowany wcześniej za czasów obowiązywania
poprzedniej ustawy, zwłaszcza po jej nowelizacji w 1990 r. dokonanej w związku
z odrodzeniem się samorządu terytorialnego.
Nazywanie USC jednostką organizacyjną często spotyka się w regulaminach organizacyjnych urzędów gmin, ale niekoniecznie należy przez nią rozumieć strukturę inną od komórki organizacyjnej urzędu. Dodać należy, że samo
pojęcie „samorządowa jednostka organizacyjna” i interesująca nas tutaj jego
odmiana „gminna jednostka organizacyjna” nie posiada legalnych definicji, co
prowadzi do chaosu terminologicznego i różnego stosowania przepisów16. Dość
często łatwo też w praktyce myli się lub używa zamiennie terminy komórka organizacyjna i jednostka organizacyjna. Można z dużą dozą pewności przyjąć, że
intencją ustawodawcy w nowej ustawie P.a.s.c. nie było nadawanie USC statusu
jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych struktur prawnych, pomimo
usunięcia przepisu o tym, że urzędy te wchodzą w skład urzędu gminy. Niezależnie od stosowanego nazewnictwa w powszechnej praktyce administracyjnej
USC są komórkami organizacyjnymi w strukturze urzędu gminy. W świetle nowej ustawy P.a.s.c. USC tworzy własne archiwum, ale nie ma ono charakteru
archiwum zakładowego w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów kancelaryjno-archiwalnych wprowadzonych dla
organów samorządu terytorialnego w 2011 r.17
Interesujące byłoby przyjrzeć się sytuacji, u podstawy której leży przekonanie, że w nowej ustawie P.a.s.c. istnieje jednak zmiana w kierunku traktowania
USC jako gminnych jednostek organizacyjnych a nie komórek organizacyjnych
urzędów gminy. Przyjmując prawny, a nie tylko werbalny, sens tej zmiany, należałoby oczekiwać wyjaśnienia statusu tego urzędu i jego miejsca w strukturze
urzędu gminy oraz określenia ustrojowych relacji między nimi. Sytuacja ta rodziłaby bowiem określone skutki prawne, także dla prawa archiwalnego.
Jak już wcześniej powiedziano, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach zakłada tworzenie archiwów zakładowych m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych. Potraktowanie USC jako gminnej jednostki organizacyjnej musiałoby prowadzić
do wniosku, że USC może tworzyć archiwum zakładowe w rozumieniu prawa
archiwalnego ze wszystkimi konsekwencjami dla postępowania z dokumentacją.
Taki logiczny wniosek byłby uprawniony, pomimo że w nowej ustawie P.a.s.c.
operuje się określeniem „archiwum urzędu stanu cywilnego” a nie „archiwum
zakładowe”, które jest właściwe dla jednostek organizacyjnych gminy. Przyjmując
16

Zob. A. Szewc, O pojęciu „jednostka organizacyjna” w polskim prawie samorządu terytorialnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, z. 3 s. 105–111.
17 Zob. art. 31 ust. 1 n.z.a.a., załącznik nr 6 PRM 2011.
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tę interpretację należałoby założyć, że przepis o archiwum urzędu stanu cywilnego
jest tylko bezrefleksyjnym przeniesieniem terminologii stosowanej przed zmianą
ustawy P.a.s.c., choć faktycznie powinno się używać nazwy archiwum zakładowe.
Dostrzeganie takiej intencji ustawodawcy niosłoby za sobą ważne skutki dla funkcjonowania archiwum USC, które podlegałoby w pełnym zakresie przepisom archiwalnym dotyczącym archiwów zakładowych i postępowania z dokumentacją.
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że niezależnie od rozumienia statusu USC
prowadzone w nich archiwa, choć nie mają charakteru archiwów zakładowych,
podlegają przepisom kancelaryjno-archiwalnym wprowadzonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 2011 r. Rozporządzenie to określa instrukcję
kancelaryjną, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie
jednolitych rzeczowych wykazów akt i tzw. instrukcję archiwalną, która dotyczy
organizacji, zadań i zakresu działania archiwów zakładowych18. Urzędy stanu
cywilnego jako komórki organizacyjne urzędów gmin podlegają tym przepisom kancelaryjno-archiwalnym, dodatkowo w zakresie prowadzenia archiwów
własnych podlegają regulacjom ustawy P.a.s.c.. W zakresie spraw archiwalnych
następuje nałożenie się przepisów ogólnych ze szczególnymi, ale należy je traktować w sposób nie wykluczający, lecz komplementarny. Taka zasadę można
wydobyć z przepisu § 1 PRM 2011, w którym jest mowa, że instrukcja reguluje
postępowanie w archiwum zakładowym z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej19. Należy przez to rozumieć pierwszeństwo przepisów szczególnych nad ogólnymi, ale w sytuacji gdy te
pierwsze nie regulują spraw, zastosowanie mają przepisy ogólne. Trzeba wyraźnie
stwierdzić, że w przypadku archiwów stanu cywilnego przepisy szczególne zawarte w nowej ustawie P.a.s.c. tylko w wąskim zakresie regulują ich organizację,
zadania i zakres działania, pozostałe regulacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania archiwów odnajdujemy w instrukcji kancelaryjnej.
Lokal archiwum

Jak już wspomniano, termin „archiwum urzędu stanu cywilnego” nie występował w starej ustawie P.a.s.c., został natomiast użyty w rozporządzeniu wykonawczym P.a.s.c. Zapisano w nim, że księgi stanu cywilnego są przechowywane
w archiwum USC, które powinno spełniać określone warunki. Archiwum powinno znajdować się w osobnym pomieszczeniu, właściwie urządzonym, aby zgromadzone w nim księgi były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem,

18
19

§ 1 ust. 1 PRM 2011.
Zob. § 1 ust. 1 PRM 2011.
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kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych20. Powinno być także wyposażone
w sprzęt przeciwpożarowy i w urządzenia do kontroli temperatury i wilgotności
powietrza21, przez co należy rozumieć, że pomieszczenie archiwum powinno
spełniać odpowiednie warunki klimatyczne, skoro mają one podlegać kontroli.
Autorzy nowej ustawy P.a.s.c. posługują się terminem „archiwum urzędu
stanu cywilnego”, jednak bez jego ustawowego bezpośredniego określenia22,
które znalazło się w rozporządzeniu wykonawczym P.a.s.c. Pominięto przepis
dotyczący osobnego pomieszczenia archiwum i warunków, jakie powinno ono
spełniać. Tylko pośrednio przesłanki do zdefiniowania sposobu urządzenia
archiwum USC znajdują się w art. 27 ust. 1 i 2 nowej ustawy P.a.s.c., gdzie
jest mowa o postępowaniu z aktami zbiorowymi i w art. 128 ust. 2, w którym
uregulowano sprawy przechowywania ksiąg stanu cywilnego. Akta zbiorowe
rejestracji stanu cywilnego powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
zniszczeniem, utratą i nieuprawionym dostępem osób trzecich. Akta te niesporządzone w formie dokumentu elektronicznego, czyli stworzone w formie papierowej, przechowuje się w archiwum USC, z czego wynika, że pomieszczenie
archiwum powinno stwarzać dla tych akt właściwe zabezpieczenie przed zagrożeniami, o których mowa wyżej23. Podobnie postanowiono w przypadku ksiąg
stanu cywilnego, które przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego
i zabezpiecza przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym
dostępem osób trzecich24. Zapisy te wprost nawiązują do Rozporządzenia a.s.c.,
z tą różnicą, że teraz nie mówi się o osobnym pomieszczeniu przeznaczonym
na archiwum, chociaż można domniemywać, że tylko taki lokal może zapewnić właściwe zabezpieczenie akt zbiorowych i ksiąg stanu cywilnego. Ponadto
w nowej ustawie P.a.s.c. wprowadzono bardziej ogólne słowo „utrata” zamiast
występującego w rozporządzeniu zwrotu „kradzież”, doprecyzowano także zapis
„dostęp osób trzecich” jako „nieuprawniony dostęp osób trzecich”. Wprowadzone zmiany leksykalne w jeszcze większym stopniu podkreślają szczególny charakter miejsca, które powinno spełniać funkcję archiwum usc. Nie jest
to pomieszczenie ogólnie dostępne, powinno posiadać także odpowiednie

20

Zob. § 22 ust. 1. rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c. Por. A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa
2005, s. 23.
21 Zob. § 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
22 Zob. art. 27 ust. 2, art. 128 ust. 2. P.a.s.c.
23 Zob. art. 27 ust. 1-2 P.a.s.c.
24 Zob. art. 128 ust. 2 P.a.s.c.
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zabezpieczenia przed działaniem czynników celowych lub przypadkowych,
które zagrażają zgromadzonym aktom i księgom25.
Należy zauważyć, że w nowej ustawie P.a.s.c. sprawy lokalu i organizacji
archiwum są dużo skromniejsze w stosunku do poprzedniej regulacji, można
nawet powiedzieć, że zostały w zasadzie pominięte. Nie jest to bynajmniej wynik zaniechania legislacyjnego, lecz określonego stanu prawnego powstałego po
wprowadzeniu w 2011 r. dla organów samorządu ujednoliconych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Wspomniana wcześniej Instrukcja archiwalna w rozdziale 3 reguluje sprawy lokalu archiwum, w tym m.in. usytuowanie, zabezpieczenie,
wyposażenie, zasady porządkowe26.
Nowa ustawa P.a.s.c. dopuszcza możliwość wynoszenia, za zgodą wojewody,
akt zbiorowych i ksiąg stanu cywilnego poza USC, czyli w przypadku materiałów
zarchiwizowanych faktycznie wynoszenia z archiwum USC. W przypadku ksiąg
stwierdzono, że może to nastąpić w warunkach podobnych do spełnianych w archiwum. Wynoszone księgi zabezpiecza się przed uszkodzeniem, zniszczeniem,
utratą i nieuprawnionym dostępem osób trzecich27.
Zasób archiwum

Nie podnoszono dotychczas w literaturze dotyczącej urzędów stanu cywilnego problemu rodzaju akt składających się na zasób archiwum USC. W praktyce
w archiwach USC, albo – jak jest w wielu przypadkach – w pomieszczeniach,
które za takie archiwa są uważane, przechowywana jest różnorodna dokumentacja wytworzona w wyniku funkcjonowania urzędu. Obejmuje ona nie tylko ściśle
rozumiane akta stanu cywilnego, ale także dokumentację organizacyjną i administracyjną, w tym zarządzenia, plany pracy, sprawozdania, kroniki USC, dokumentację z nadzoru nad działalnością USC i inną. W rozporządzeniu wykonawczym
P.a.s.c. nie określono bezpośrednio, jakie rodzaje dokumentacji przechowuje się
w archiwum USC, ale w sposób pośredni można było dość precyzyjnie określić, co powinno stanowić jego zasób. W cytowanych już przepisie art. 22 ust. 1
25

Warto zaznaczyć, że nowa ustawa nałożyła na ministra właściwego ds. wewnętrznych
obowiązek przygotowania rozporządzenia dotyczącego m.in. zabezpieczania akt zbiorowych
niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego, co mogło być okazją do rozwinięcia
i uszczegółowienia przepisów dotyczących archiwum USC. W rzeczywistości wątek ten nie został
podjęty, uwzględniono natomiast przepisy dotyczące sposobu postępowania z aktami zbiorowymi wynoszonymi poza USC – zob. § 48 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego, (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
26 Zob. zał. 6 PRM 2011; §§ 6-9 PRM 2011.
27 Zob. art. 128 ust. 2 i 3 P.a.s.c.
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i art. 25 dotyczących archiwum USC była mowa, że księgi stanu cywilnego oraz
akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne przechowuje
się w archiwum USC. Nie wspomina się przy tym, aby dokumentacja innego
rodzaju miała do niego trafiać. Zatem zgodnie z rozporządzeniem, w archiwum
USC należało przechowywać tylko księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne. Postępowanie z pozostałą dokumentacją wytwarzaną przez USC, jako komórki organizacyjne urzędów gmin,
regulowały przepisy kancelaryjno-archiwalne dla urzędów gmin. Zgodnie z nimi
powinna ona zostać przekazana do archiwum zakładowego urzędu gminy, gdzie
podlegała ustalonej prawnie procedurze archiwizacyjnej oraz kontroli ze strony
właściwego archiwum państwowego.
Nowa ustawa P.a.s.c. także wprost nie określa zasobu archiwum USC, o jego
składzie możemy wnioskować na podstawie poszczególnych przepisów dotyczących archiwum lub rodzajów dokumentacji. Decydujące zdają się tu być art. 27
ust. 1 i art. 128 ust. 2 P.a.s.c., w których odpowiednio wymienia się akta zbiorowe
rejestracji stanu cywilnego i księgi stanu cywilnego podlegające przechowywaniu
w archiwum USC. Ponadto w art. 128 ust. 1 P.a.s.c. wymienia się wszystkie akta
stanu cywilnego przekazywane do właściwych archiwów państwowych. Należą
do nich księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego oraz
skorowidze alfabetyczne, zatem należy przyjąć, że skorowidze alfabetyczne, choć
nie są wskazane wprost, także powinny być przechowywane w archiwum USC.
W nowej ustawie P.a.s.c. podtrzymano zatem bez zmian wcześniejsze rozwiązania
dotyczące rodzajów akt stanu cywilnego, które powinny być przechowywane
w archiwum USC.
Podobnie jak w poprzedniej regulacji należy traktować sposób postępowania z całą dokumentacją wytwarzaną przez USC, inną od akt stanu cywilnego.
Podlega ona przepisom kancelaryjno-archiwalnym obowiązującym w urzędzie
gminy.
Przyjęcie interpretacji uznającej w nowej ustawie P.a.s.c. zmianę statusu
USC z komórki organizacyjnej urzędu gminy w gminną jednostkę organizacyjną
musiałoby pociągać za sobą inne spojrzenie na funkcje archiwum USC, które
faktycznie byłoby archiwum zakładowym w rozumieniu rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. ze wszystkimi konsekwencjami dla
przechowywanego zasobu. Potraktowanie archiwum USC jako archiwum zakładowego byłoby równoznaczne z jego otwarciem na całą dokumentację wytwarzaną w USC, w tym oczywiście, poza wymienionymi w ustawie P.a.s.c. rodzajami
akt, także na pozostałą dokumentację, głównie organizacyjną, administracyjną
i finansową. Będą do niej należeć zarówno materiały archiwalne przekazywane po
ustalonym czasie do archiwum państwowego, jak i dokumentacja niearchiwalna
o czasowym okresie przechowywania podlegająca brakowaniu.

164

Piotr Dymmel, Jowita Piotrowicz

Przekazywanie akt stanu cywilnego do archiwów państwowych
Księgi stanu cywilnego

Stara ustawa P.a.s.c. w kwestii przekazywania ksiąg stanu cywilnego odnosiła
się najpierw do odrębnego przepisu, jakim było rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r.28, a później do rozporządzenia wykonawczego P. a.s.c. z 1998 r. Zawarte w tych dwóch aktach prawnych przepisy były
jednobrzmiące i nakazywały przekazywanie ksiąg stanu cywilnego, po upływie
stu lat od ich zamknięcia, przez kierowników USC do właściwych archiwów
państwowych29. Jedną z głównych zmian, które wniosła nowa ustawa P.a.s.c.,
oprócz prowadzenia sposobem elektronicznym rejestru stanu cywilnego, jest
inny czasookres przechowywania ksiąg przez USC. Na jej podstawie doszło do
zmian w zakresie okresu przechowywania ksiąg stanu cywilnego przez kierownika USC. Sto lat podtrzymano przy księgach urodzeń30, natomiast osiemdziesiąt
lat to czas, w jakim mogą znajdować się w archiwum USC akty małżeństw i zgonów31. Wspomniane okresy powinny być liczone od końca roku kalendarzowego,
w którym doszło do rejestracji stanu cywilnego32.
Urzędy stanu cywilnego mają obowiązek przekazać akty stanu cywilnego
w ciągu dwóch lat po upływie stu bądź osiemdziesięciu lat33. Doprecyzowanie
to dotyczy ksiąg stanu cywilnego, które były prowadzone przed dniem wejścia
w życie ustawy, a okres ich przechowywania (w zależności od rodzaju aktów
osiemdziesiąt bądź sto lat) upłynie po dniu wejścia w życie ustawy. To jest zasada ogólna. Odstępstwem od tego jest okres dziesięciu lat na przekazanie do
archiwów państwowych ksiąg małżeństw i zgonów w sytuacji, gdy były prowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy, a w dniu jej wejścia upłynie okres
osiemdziesięciu lat przechowywania34. W przypadku, gdy akty urodzeń były
sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy, a z dniem jej wejścia w życie
28

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczenia, (Dz.U. z 1987r. Nr 7 poz. 43).
29 Zob. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r.
w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczenia,(Dz.U. z 1987r. Nr 7 poz. 43); § 28 ust. 1 pkt. 1
rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
30 Zob. art. 28 ust. 1 pkt. 1 P.a.s.c.
31 Zob. art. 28 ust. 1 pkt. 2 P.a.s.c.
32 Zob. art. 28 ust. 2 P.a.s.c.
33 Zob. art. 28 ust. 3 P.a.s.c.
34 Zob. art. 129 ust. 1. P.a.s.c.
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upłynie okres stu lat przechowywania, to księgi te powinny zostać przekazane
do archiwów państwowych w ciągu dwóch lat35.
W wypadku, gdy w jednej księdze stanu cywilnego były sporządzane akty
więcej niż jednego rodzaju, to okres przechowywania w archiwum USC determinuje data zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego36. Przepis ten jest
nieco nieprecyzyjny, ponieważ nie jest jasne określenie „ostatnia”. Jeśli słowo
to tyczy się kolejności części księgi, to z reguły jest tak, że akty zgonów były
sporządzane na końcu księgi. Wydaje się, że taka interpretacja jest błędna, bo
w kontekście wcześniejszych przepisów taka księga powinna mieć osiemdziesięcioletni okres przechowywania, co byłoby niezgodne z innymi przepisami
dotyczącymi aktów urodzeń. Słowo „ostatnia” można zrozumieć jako ostatnia
w sensie chronologicznym. Jednakże i w tym przypadku niesie to za sobą pewne
wątpliwości, ponieważ wszystkie zapisy aktów były zamykane z dniem 31 grudnia
roku, w którym prowadzono rejestrację, czyli w jednym momencie. W związku
z tym zamysł ustawy być może był taki, by o okresie przechowywania ksiąg
stanu cywilnego decydował rodzaj aktów w niej znajdujący się, który posiada
najdłuższy czasookres przechowywania. Wobec tego księga urodzeń, małżeństw
i zgonów powinna zostać przekazana po stu latach od jej zamknięcia, choć zawiera akty małżeństw i zgonów.
Akta zbiorowe

Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego jest nierozerwalnie połączone z przekazywaniem akt zbiorowych do nich. Taka zasada obowiązywała również przed
wejściem w życie nowej ustawy P.a.s.c. Akty wykonawcze do starej ustawy P.a.s.c.,
czyli wspomniane wyżej rozporządzenie z 1987 r. i rozporządzenie wykonawcze
P.a.s.c., określiły tryb przekazywania akt zbiorowych do archiwów państwowych.
Miały być przekazywane razem z księgami stanu cywilnego po upływie stu lat
od zamknięcia tychże ksiąg37.
Obowiązek przekazywania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi podtrzymano w nowej ustawie P.a.s.c.38 Okres, w jakim powinny być przechowywane akta zbiorowe w archiwum USC, zależy od rodzaju aktów, których
35

Zob. art. 129 ust. 2 P.a.s.c.
Zob. art. 128 ust. 1 P.a.s.c.
37 Zob. § 21 ust. 1 rozporządzenia MSW 1987; § 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego
P.a.s.c. Po raz pierwszy w tych aktach prawnych wymieniono akta zbiorowe przy księgach, które
także powinny być przekazywane do archiwów państwowych. W archiwalnym ujęciu akta zbiorowe w odniesieniu do ksiąg stanu cywilnego z okresu wyznaniowych urzędów stanu cywilnego,
tj. przed 1945 r., nazywane są alegatami.
38 Zob. art. 28 ust. 1 P.a.s.c.
36
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dotyczą. W przypadku akt zbiorowych odnoszących się do aktów urodzeń okres
ten określono na sto lat39, natomiast przy aktach małżeństw i zgonów na osiemdziesiąt lat.40 Należy dodać, że czas ten powinien być liczony od końca roku
kalendarzowego, w którym zostały sporządzone akty stanu cywilnego41. Ustawodawca zobowiązał kierowników USC do przekazania akt zbiorowych do archiwów państwowych w ciągu dwóch lat po upływie stu, bądź osiemdziesięciu lat
w zależności od rodzaju aktów, których dotyczą42. Takie ustalenie stosuje się do
akt zbiorowych, do których akty stanu cywilnego były prowadzone przed dniem
wejścia w życie ustawy, a okres ich przechowywania upłynie po dniu wejścia w życie ustawy. Należy zaznaczyć, że w artykule poświęconym przekazywaniu ksiąg
małżeństw i zgonów, które były prowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy,
a dla których z dniem jej wejścia w życie upłynie okres osiemdziesięciu lat, i powinny być przekazane do archiwów państwowych w ciągu dziesięciu lat, nie ma
mowy o aktach zbiorowych do nich43. Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do
ksiąg urodzeń prowadzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, a dla których
z dniem jej wejścia w życie upłynie okres stu lat i powinny być przekazane w ciągu
dwóch lat do archiwów państwowych. Tam również nie zostały wymienione akta
zbiorowe44. Można domniemywać, że wcześniejsze przepisy już determinują czas
przekazywania akt zbiorowych, który ma nastąpić w ciągu dwóch lat po okresie
stu bądź osiemdziesięciu lat. Nie będzie na to rzutować upłynięcie okresu przechowywania aktów stanu cywilnego z dniem wejścia w życie ustawy.
Skorowidze

W nowej ustawie P.a.s.c. wprowadzono po raz pierwszy obowiązek przekazywania, oprócz ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych, także skorowidzów
alfabetycznych45. W poprzednich regulacjach prawnych nie sformułowano takiego obowiązku, chociaż skorowidze były zaliczone do akt stanu cywilnego
przechowywanych w archiwum USC. Miały być one tak samo przechowywane,
zabezpieczane i poddawane kontroli jak księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe46. O postępowaniu ze skorowidzami mówi rozporządzenie Ministra Kultury
z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej
39
40
41
42
43
44
45
46

Zob. art. 28 ust. 1 pkt. 1 P.a.s.c.
Zob. art. 28 ust. ust. 2 pkt. 2 P.a.s.c.
Zob. art. 28 ust. 2 P.a.s.c.
Zob. art. 28 ust. 3 P.a.s.c.
Zob. art. 129 ust. 1 P.a.s.c.
Tamże, art. 129 ust. 2.
Tamże art. 128 ust. 1.
Zob. § 25 rozporządzenia P.a.s.c.
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klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych47. Stanowi ono, że księgi stanu cywilnego, inne dokumenty stanu cywilnego i skorowidze nie podlegają obowiązkowi
przekazywania do archiwów państwowych po dwudziestu pięciu latach od ich
wytworzenia, co jest typowym okresem dla większości materiałów archiwalnych48. Zapis ten można interpretować jako zapowiedź uregulowania statusu
archiwalnego skorowidzów alfabetycznych, bowiem nie ma tu mowy o czasie
przekazywania skorowidzów, tylko wyklucza się czas dwudziestu pięciu lat na
ich przekazanie do archiwów państwowych.
Czas przekazywania skorowidzów do archiwów państwowych określono
analogicznie jak dla ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych. Ściślej mówiąc ich
przekazanie ma następować w tym samym czasie, gdy będą do archiwum państwowego oddawane księgi wraz z aktami zbiorowymi.
Odpisy ksiąg stanu cywilnego

Nowa ustawa P.a.s.c wprowadziła także istotne zmiany odnoszące się do statusu i sposobu postępowania z odpisami ksiąg stanu cywilnego (wtóropisami).
Warto dodać, że odpisy te były sporządzane od dnia 1 stycznia 1946 r. do dnia
30 sierpnia 1955 r. oraz od dnia 2 listopada 1956 r. do dnia 28 lutego 1987 r.
Wcześniej wspomniane rozporządzenie MSW z 1987 r. i rozporządzenie wykonawcze P.a.s.c., przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie odpisów regulowały w identyczny sposób jak przy księgach stanu cywilnego49. Zgodnie z nimi
odpisy powinny być przechowywane w pomieszczeniu, które jest wyposażone
w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy oraz urządzenia kontrolujące warunki
klimatyczne50. Ponadto powinny być przekazane do archiwów państwowych po
stu latach od zamknięcia tychże ksiąg51. W nowej ustawie P.a.s.c. radykalnie skrócono czas przechowywania odpisów ksiąg stanu cywilnego w archiwach USC
i wprowadzono obowiązek ich przekazania do archiwów państwowych w ciągu
dwudziestu lat od dnia jej wejścia w życie52.
Trzeba zauważyć, że skrócenie czasu przechowywania odpisów w archiwach USC może mieć istotny wpływ na pracę archiwów państwowych. Niewykluczone, że niektóre USC zechcą jak najszybciej przekazać je do archiwów
47
48
49
50
51
52

Dz. U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375, [dalej cyt.: rozporządzenie MK 2002].
Zob. art. 10 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia MK 2002
Zob. § ust. 2 rozporządzenia MSW 1987; § 26 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
Zob. § 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
Zob. § 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
Zob. art. 130 ust. 2 P.a.s.c.
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państwowych, by zdjąć z siebie obowiązek ich przechowywania. Aby uzmysłowić
problem, przed jakim staną archiwa państwowe, można posłużyć się przykładem
Archiwum Państwowego w Lublinie. Szacunkowo można obliczyć, że będzie
ono musiało przejąć do swojego zasobu ok. 220 mb odpisów ksiąg stanu cywilnego. Średnio każdego roku w ciągu dwudziestoletniego okresu może wpłynąć
ok. 10 mb akt, co przy obecnym rocznym średnim metrażu nabytków akt stanu
cywilnego wynoszącym 4–5 mb jest ilością dwukrotnie wyższą. Trudno przewidywać rytm przekazywania odpisów do archiwów państwowych, oczywiście
nie należy się spodziewać, że USC w jednym czasie będą chciały przekazać odpisy, ale też nie można zakładać równomiernego sposobu ich przekazywania. Na
rytm przekazywania odpisów mogą wpływać czynniki logistyczne ze względu na
znaczną ilość akt do przekazania53, ale też z uwagi na fizyczny stan zachowania
tychksiąg. Skądinąd wiadomo, że księgi z okresu PRL są w złym stanie, były
sporządzane na kwaśnym i cienkim papierze, często występują ubytki wynikłe
z uzupełniania rubryk techniką maszynopisową. Wydaje się, że czynności konserwatorskie związane z przygotowaniem ksiąg mogą istotnie wpływać na rytm
ich przekazywania do archiwów państwowych.
Odpisy będą przekazywane z USC zlokalizowanych w byłych miastach
powiatowych do 1975 r. oraz z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Księgi te
z podziałem na miejscowości (w odniesieniu do lokalizacji USC) będą stanowiły
docelowo nowe zespoły. W efekcie tego liczba zespołów w zasobach poszczególnych archiwów państwowych znacznie wzrośnie54. Drugi rzut przekazywania akt
będzie dotyczył już ksiąg miejscowych z właściwych USC.
Inny problem, przed którym staną archiwa państwowe, będzie dotyczyć kwestii udostępniania odpisów. Ustawa archiwalna określa termin udostępniania materiałów archiwalnych po upływie 30 lat od ich wytworzenia55. Gdyby przepis ten
rozciągnąć też na odpisy, zachodziłaby niezgodność z zasadami udostępniania ksiąg
miejscowych przechowywanych w archiwach USC przez sto bądź osiemdziesiąt lat.
Warto też tu zasygnalizować problem metodyczny, jaki się pojawi w związku z przechowywaniem ksiąg miejscowych i ich odpisów w różnych miejscach.
Miejscowe USC były zobligowane już rozporządzeniem Ministra Administracji
Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1945 r. do wysyłania zawiadomień do jednostki przechowującej odpisy, wcześniej do sądów grodzkich,
potem do organów administracji powiatowej bądź wojewódzkiej. Przypiski na
marginesach aktów w odpisach były dokonywane w miejscu ich przechowywania. Zasada dwóch jednobrzmiących egzemplarzy została zakłócona, gdyż wpisy
53
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Dla przykładu można podać, że tylko USC w Chełmie powinien przekazać 31,55 mb odpisów.
Po przekazaniu kompletu odpisów z USC w Chełmie powstanie ok. 65 nowych zespołów.
Zob. art. 17 ust. 1. n.z.a.a.

Zagadnienia archiwalne w nowej ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego

169

aktów są identyczne, przypiski natomiast są tożsame treściowo, ale ich autorzy
są już inni. Wobec tego rodzi się pytanie o odpowiednie określenie „aktotwórcy”
odpisów, których częścią są przypiski sporządzane w instytucji przechowującej
odpisy. Niewykluczone, że mamy tu do czynienia z sytuacją podobną do relacji,
jaka zachodzi między unikatami (pierwopisami) i duplikatami (wtóropisami)
ksiąg stanu cywilnego z okresu wyznaniowych urzędów stanu cywilnego, czyli do
1945 r. Przypiski były sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego prowadzącego księgi unikatowe, który informował archiwum hipoteczne o naniesionych
zmianach w księgach. Natomiast archiwum hipoteczne wprowadzało przypiski
w księgach wtóropisowych już we własnym zakresie. Wobec tego kwestia ustalenia „aktotwórcy” w przypadku ksiąg miejscowych i odpisów po 1946 r. może
być rozwiązana na podstawie przypadku akt stanu cywilnego do 1945 r.
Udostępnianie ksiąg stanu cywilnego w USC
po upływie okresu ich przechowywania w archiwum USC

Nowa ustawa P.a.s.c. określiła tryb postępowania z aktami stanu cywilnego,
które były sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy i dla których okres
przechowywania w archiwum USC już minął, w kontekście uzupełniania rejestru
stanu cywilnego. Zgodnie z jej przepisami owe akty nie podlegają obowiązkowi
przeniesienia do rejestru stanu cywilnego56. Udostępnianie akt stanu cywilnego,
tzn. ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych przed
ich przekazaniem powinno odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym57.
Odpisy z ksiąg stanu cywilnego

Z trybem udostępniania wiąże się problem wydawania odpisów z ksiąg
stanu cywilnego, których okres przechowywania w archiwum urzędu stanu
cywilnego minął. Należy dodać, że stara ustawy P.a.s.c. nie przewidywała takiej sytuacji. W przypadku ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem
wejścia w życie nowej ustawy P.a.s.c., a które powinny zostać przekazane do
właściwego archiwum państwowego (po osiemdziesięciu lub stu latach) nie
wydaje się odpisów58. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy można wydać dokumenty
zgodnie z art. 44 ust. 1 nowej ustawy P.a.s.c., tzn. odpisy zupełne i skrócone,
zaświadczenia o zamieszczeniu lub nie zamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby i zaświadczenia o stanie cywilnym
56
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Zob. art. 130 ust. 4 P.a.s.c.
Zob. art. 130 ust. 4 P.a.s.c.
Zob. art. 130 ust. 3 P.a.s.c.
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o ile nie sporządzono aktu zgonu lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej
osoby59. Nowa ustawa P.a.s.c. przewiduje, że osoba uprawniona do uzyskania
odpisu ma możliwość nieodpłatnego wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego znajdującego się w księdze stanu cywilnego, która była prowadzona przed
wejściem w życie ustawy. Wykonanie fotokopii jest możliwe tylko wtedy, gdy ta
czynność nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów. Taka fotokopia
nie ma mocy dokumentu urzędowego60. W przypadku osób uprawnionych do
otrzymania odpisu aktu zgonu USC może zezwolić na przeglądanie skorowidzów
alfabetycznych aktów zgonów61.
Księgi zabużańskie i inne

Problem miejsca przechowywania aktów stanu cywilnego, które nie zostały
sporządzone na obszarze dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej oraz odtworzonych
na drodze sądowej regulowały przepisy wykonawcze do starej ustawy P.a.s.c.
Rozporządzenie MSW z 1987 r. mówi o tym, że księgi z terenów, które na mocy
umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r. o polsko-radzieckiej granicy państwowej stały
się terytorium ZSRR, przechowuje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy62. Podobny przepis o miejscu przechowywania tzw. ksiąg zabużańskich znalazł się w rozporządzeniu wykonawczym
P.a.s.c., różni się tylko określeniem USC, które w tym rozporządzeniu jest nazwane Urzędem Stanu Cywilnego właściwym dla miasta stołecznego Warszawy
– Oddział Śródmieście63. W przypadku aktów stanu cywilnego odtworzonych
w postępowaniu sądowym w okresie od dnia 28 października 1947 r. do dnia
30 kwietnia 1952 r. obydwa rozporządzenia wskazują Urząd Stanu Cywilnego
właściwy dla dzielnicy Łódź – Śródmieście do ich przechowywania64. Rozporządzenie wykonawcze P.a.s.c. uregulowało również miejsce przechowywania aktów
stanu cywilnego odtworzonych w postępowaniu sądowym z lat późniejszych,
tzn. od dnia 1 maja 1952 r. do dnia 30 września 1954 r., które powinny znaleźć
się w USC ówczesnych miast wojewódzkich65.
W tekście nowej ustawy P.a.s.c. nie uregulowano jednoznacznie spraw odnoszących się do miejsca przechowywania tzw. ksiąg zabużańskich i tych odtworzonych
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Zob. art. 130 ust. 3 P.a.s.c.
Zob. art. 130 ust. 5 P.a.s.c.
61 Zob. art. 130 ust. 6 P.a.s.c.
62 Zob. § 20 ust. 1 rozporządzenia MSW 1987.
63 Zob. § 27 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
64 Zob. § 20 ust. 2 rozporządzenia MSW 1987; § 27 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego
P.a.s.c.
65 Zob. § 27 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
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na drodze postępowania sądowego. Wprowadzono przepis, że księgi stanu cywilnego
wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami alfabetycznymi, które na podstawie dotychczasowych przepisów są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miasta stołecznego Warszawy przekazuje się do archiwum państwowego
wskazanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych66.
Dodatki i przypiski

Ważnym zapisem wprowadzonym w nowej ustawie P.a.s.c. jest obowiązek
kierownika USC polegający na sporządzaniu wzmianek dodatkowych i przypisków w księgach stanu cywilnego już przekazanych do archiwum państwowego.
Wzmianki dodatkowe i przypiski sporządza kierownik USC właściwy ze względu
na miejsce przechowywania danej księgi, który przekazał ją do archiwum67. Jest
to nowe rozwiązanie, gdyż nigdy wcześniej przekazujący akta stanu cywilnego nie
dokonywał w nich zmian po przekazaniu ich do archiwum państwowego. Interesujące będzie prześledzić praktykę stosowania tego przepisu, nie tylko z uwagi na
organizację tych czynności w archiwum, ale też ze względu na proces digitalizowania ksiąg. W sytuacji gdy akta stanu cywilnego zostaną zeskanowane, w przypadku
wprowadzenia do nich zmian, powinno się wykonać powtórnie kopie cyfrowe.
Zabezpieczanie, przechowywanie, konserwacja akt stanu cywilnego
Księgi stanu cywilnego

Działania konserwatorskie odnoszące się do akt stanu cywilnego przed
wejściem w życie nowej ustawy P.a.s.c. regulowały akty wykonawcze do starej
ustawy P.a.s.c. i obowiązującego wzmiankowanego już rozporządzenia Ministra
Kultury z 2002 r. Wcześniej omawiane rozporządzenie MSW z 1987 r. i rozporządzenie wykonawcze P.a.s.c. zawierają jednobrzmiące przepisy o obowiązku
poddawania konserwacji ksiąg, w razie zaistniałej potrzeby68. Rozporządzenie
MK z 2002 r. traktuje o postępowaniu z materiałami archiwalnymi, które należy
uporządkować zgodnie z podziałem rzeczowym, ułożyć wewnątrz teczek, nadać
właściwy układ i sporządzić ich ewidencję, czyli spis zdawczo-odbiorczy oraz
technicznie zabezpieczyć69. Rozporządzenie to dotyczy także przygotowania do
66

Zob. art. 130 ust. 1 P.a.s.c.
Zob. art. 129 ust. 4 P.a.s.c.
68 Zob. § 15 ust. 3 rozporządzenia MSW 1987; § 22 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego
P.a.s.c.
69 Zob. § 14 ust. 1 rozporządzenia MK 2002.
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przekazania do archiwum akt stanu cywilnego, o ile poszczególne przepisy mają
zastosowanie z uwagi na specyfikę akt.
Nowa ustawa P.a.s.c. nie określa szczegółowych warunków stanu fizycznego,
w jakim akta stanu cywilnego powinny trafić do archiwów państwowych. Odnosi się tylko do odpowiedniego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego przed ich
uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą i nieuprawnionym dostępem osób trzecich
w archiwum USC70 oraz do konserwacji, o ile zaistnieje taka potrzeba71. W mocy
są przepisy dotyczące przygotowania akt stanu cywilnego do przekazania do
archiwów państwowych, wprowadzone rozporządzeniem MK w 2002 r.72
Akta zbiorowe

Podobnie jak przy księgach stanu cywilnego sprawy związane ze stanem
fizycznym akt zbiorowych regulowały wspomniane wyżej dwa rozporządzenia
z 1987 r. i 1998 r. Określiły one jednobrzmiąco zasadę niezszywania ich i nieoprawiania w sposób trwały73. Rozporządzenie MK z 2002 r. definiuje zasady przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania do archiwów państwowych
i odpowiednio dotyczą one także akt zbiorowych. W nowej ustawie pojawia się
aspekt zabezpieczenia akt zbiorowych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą
oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich74. W przypadku,
gdy akta te są sporządzone w formie tradycyjnej, czyli papierowej nowa ustawa
P.a.s.c. nakłada obowiązek poddania ich konserwacji w razie potrzeby75. Wcześniej sposób prowadzenia akt zbiorowych wyznaczały rozporządzenia z 1987 r.
i 1998 r.76, a obecnie określa je rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego
oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego77.
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Zob. art. 27 ust. 1, art. 128 ust. 2 P.a.s.c.
Zob. art. 128 ust. 2 P.a.s.c.
72 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, które będzie miało miejsce od 1 listopada 2015 r. prawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu
opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, do wydania rozporządzenia, które będzie
uaktualnieniem rozporządzenia MK z 2002 r.
73 Zob. § 13 ust. 2 rozporządzenia MSW 1987; § 15 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego P.a.s.c.
74 Zob. art. 27 ust. 1 P.a.s.c.
75 Zob. art. 27 ust. 2 P.a.s.c.
76 Zob. art. 13 ust. 1; art. 15 ust. 1 P.a.s.c.
77 Zob. § 43-44 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
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Rejestr stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym

Jedną z najważniejszych zmian, która wprowadziła nowa ustawa P.a.s.c., jest
rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym78. Jest to absolutne novum w kontekście poprzedniej ustawy, która nakazywała prowadzenie jednego egzemplarza ksiąg dla każdego rodzaju aktów79.
Nowa ustawa P.a.s.c. dopuszcza zamieszczanie odwzorowań cyfrowych akt zbiorowych dokumentów niesporządzonych w formie dokumentów elektronicznych
lub ich opisu80. Takim sposobem komplet dokumentacji znajdzie się w systemie
teleinformatycznym. Oczywiście akta zbiorowe dostarczone w formie tradycyjnej, tzn. papierowej powinny znaleźć się w archiwum urzędu stanu cywilnego81.
Nowa ustawa P.a.s.c. zapowiada wprowadzenie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, który określiłby na nowo zasady m.in. prowadzenia rejestru stanu cywilnego i zabezpieczania akt zbiorowych niesporządzonych
w formie dokumentu elektronicznego82. Zmiana sposobu prowadzenia rejestracji
stanu cywilnego wymusza na prawodawcy stworzenie nowej regulacji uwzględniającej bieżące normy. Tym samym rozporządzenie wykonawcze P.a.s.c. będzie
musiało zostać zastąpione przez inne.
Podobna sytuacja pojawia się przy zagadnieniu przekazywania akt. Stara
ustawa P.a.s.c. kooperowała najpierw z rozporządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r.83, potem z rozporządzeniem
Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. Natomiast rozporządzenie regulujące nowy stan prawny wprowadzony przez nową ustawę P.a.s.c. jest na dzień
dzisiejszy w fazie konsultacji.
Nowa ustawa P.a.s.c. zintegrowała dotychczasowe przepisy dotyczące spraw
archiwalnych w jednym akcie prawnym o randze ustawowej, co powinno pozytywnie wpłynąć na ich rozumienia i stosowanie. Zostały w niej uregulowane
wszystkie najważniejsze zagadnienia w sposób spójny i pełny w zakresie kompetencji tego aktu prawnego. Wszystkie inne zagadnienia archiwalne, które nie
zostały zapisane w tej ustawie są regulowane innymi wielokrotnie wyżej przytaczanymi aktami prawnymi, w tym zwłaszcza ustawą archiwalną z 1983 r., rozporządzeniem Ministra Kultury z 2002 i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
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Zob. art. 2 i art. 5 P.a.s.c.
Zob. art. 23 ust. 1 P.a.s.c. 1986.
80 Zob. art. 26 ust. 2 P.a.s.c.
81 Zob. art. 27 ust. 2 P.a.s.c.
82 Zob. art. 27 ust. 4 P.a.s.c.
83 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r.
w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, (Dz. U. z 1984 r. Nr 41 poz. 216).
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z 2011 r. Ustawa uregulowała głównie następujące zagadnienia: przechowywanie
akt stanu cywilnego a archiwum urzędu stanu cywilnego, zasady przekazywania
akt do archiwum państwowego, zasady postępowania z księgami przekazanymi
do archiwum państwowego i sposób postępowania z księgami wtóropisowymi
z okresu po 1945 r. Do zupełnie nowych należą regulacje dotyczące przejmowania do archiwów państwowych ksiąg wtóropisowych, jednoznaczne określenie
statusu skorowidzów alfabetycznych i wprowadzenie systemu teleinformatycznego do rejestracji akt stanu cywilnego. Jak zwykle po wprowadzeniu nowego
aktu prawnego interesujące będzie obserwowanie jego stosowania w praktyce.
Słowa kluczowe: prawo o aktach stanu cywilnego, archiwum państwowe, zabezpieczanie akt
stanu cywilnego.
Archival issues in the new Vital Records Act
Summary
In the new Vital Records Act of 28 November 2014 the archival issues were treated integrally, without the division of provisions between the act and its executory provisions, thanks
to this their importance got bigger. In the new act these issues were collected in two places – in
art. 27 and 28 as well as in art. 128–131. Comparing to the hitherto Winding law, the new act
introduces a few significant changes. One of the main changes is different storage time of vital
records books by the registry offices and their transmission to the state archives. Moreover the
act imposes the obligation of transmission to the state archives all duplicates of vital records
books within twenty years from the day of its coming into effect. The new act also settles the
issues of storage and securing of vital records.
Key words: Vital Records Act, state archive, securing of vital records.
Archivalische Fragen in dem neuen polnischen Personenstandgesetz
Zusammenfassung
In dem neuen polnischen Personenstandgesetz vom 28. November 2014 wurden die
archivalischen Fragen integral betrachtet, ohne die Vorschriften zwischen das Gesetz und
seine Vollstreckungsakten zu teilen, wodurch ihr Rang gehoben wurde. Diese Fragen werden
in dem neuen Gesetz in zwei Plätzen gesammelt– in den Art. 27 und 28 sowie in den Art.
128–131. Das neue Gesetz führt ein paar wesentliche Veränderungen im Vergleich zu dem bisher geltenden Recht ein. Eine der wesentlichen Änderungen ist die andere Aufbewahrungszeit
der Personenstandbücher durch die Standesämter und Übertragung dieser Bücher zu den
staatlichen Archiven. Darüber hinaus erlegt das Gesetz die Pflicht auf, die Abschriften von
Personenstandbüchern binnen zwanzig Jahren ab dem Tag seines Inkrafttretens zu den
Staatsarchiven zu übergeben. Das neue Gesetz reguliert auch die Fragen der Aufbewahrung
und Sicherung der Personenstandakten.
Schlüsselwörter: Personenstandgesetz, Staatsarchiv, Sicherung der Personenstandakten.
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Uznanie ojcostwa w świetle projektowanego art. 751 K.r.o.

Uwagi wprowadzające

Urzędy stanu cywilnego a także sądy zaczynają się mierzyć z problemami
w zakresie ustalania pochodzenia dziecka, które jeszcze nie tak dawno nie stanowiły przedmiotu analiz prawników. Chodzi np. o ustalenie pochodzenia dziecka od ojca, który zmarł jeszcze przed poczęciem dziecka1. Mowa o sytuacjach,
w których mężczyzna pozostający w związku małżeńskim oddał przed śmiercią
nasienie do dyspozycji służby zdrowia, by następnie po jakimś czasie, wykorzystać je do zapłodnienia i poczęcia dziecka2.Współczesna medycyna daje możliwości podejmowania interwencji w sytuacjach, które jeszcze kilka lub kilkanaście
lat temu pozostawały poza możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi
człowieka i służby zdrowia. Postęp w naukach medycznych jest obserwowany
we wszystkich niemalże dziedzinach medycyny, szczególnie zaś jest on widoczny
w zakresie nowoczesnych technologii medycznych i metod pozwalających powołać człowieka do życia. Dziedziną medycyny, która rozwija się niezwykle dynamicznie jest medycyna rozrodu. Daje ona lekarzowi możliwość podejmowania
działań, które jeszcze w nieodległej przeszłości pozostawały w zakresie marzeń
medycznych futurystów. Obecnie nikogo nie dziwi fakt wykorzystania nauki do
celu powołania człowieka do życia. Proces ten odbywający się w akcie fizycznym
rodziców stanowi jedynie jedną z możliwości przekazania życia potomstwu. Nie

Dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zob. M. Nesterowicz, Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z dnia 29 lipca 2009 r., I ACa
308/09, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 1, s. 143–147; zob. też w ujęciu konstytucyjnym P. Kardas,
T. Sroka, W. Wróbel, In vitro a Konstytucja, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa
Profesora Andrzeja Zolla, t. I., Warszawa 2012, wersja LEX.
2 Współczesna medycyna pozwala w ten sposób przezwyciężyć np. ryzyko związane z terapią
nowotworową czy operacjami kastracyjnymi.
1

176

Joanna Haberko

ulega wątpliwości, że wraz z rozwojem medycyny3 zwiększać się będzie liczba
możliwości zastosowań nowoczesnych technik służących powołaniu człowieka
do życia i doprowadzeniu do jego narodzin. Można sądzić, że wydłużać się też
będzie okres pomiędzy zapłodnieniem komórki jajowej a urodzeniem z niej
człowieka, co więcej będzie to następowało także po śmierci genetycznych rodziców dziecka. Ustawodawca jak należy sądzić powinien w swej przezorności
i przenikliwości dostrzegać tego rodzaju problemy i stworzyć takie prawo, by
w swej zawodowej aktywności kierownicy urzędów stanu cywilnego nie musieli
kierować się uznawalnością i własnym przekonaniem.
Przedmiotem prezentowanych niżej analiz pozostanie propozycja wprowadzenia do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego4 nowego przepisu art. 751 K.r.o.,
który w założeniu autorów projektu ustawy ma doprowadzić do wyrównania
sytuacji prawnej dziecka urodzonego w małżeństwie i innym związku wówczas,
gdy do poczęcia wykorzystano procedurę medyczną a urodzenie dziecka następuje długo po jego poczęciu. Należy mieć na uwadze fakt, że de lege lata sytuacja dziecka urodzonego z wykorzystaniem technik wspomaganej medycznie
prokreacji w małżeństwie i poza nim nie jest tożsama, a dziecko poczęte poza
małżeństwem swoich rodziców może być pozbawione możliwości dochodzenia
ustalenia pochodzenia od ojca5.
Przyjmując, że czytelnik dysponuje wiedzą na temat zasad ustalania ojcostwa w związku z pozostawaniem matki dziecka w związku małżeńskim usprawiedliwione wydaje się w tym jedynie poczynienie wzmianki, iż w interesującym nas
zakresie chodzi o takie sytuacje, w których dziecko zostało poczęte po śmierci
mężczyzny, który za życia pozostawał w związku małżeńskim z matką dziecka. Termin wskazany w art. 62 K.r.o. rozciągający pochodzenie dziecka od ojca
o ile urodziło się ono przed upływem trzystu dni od jego śmierci najpewniej nie
znajdzie tu zastosowania. Poza zakresem prawnej oceny pozostaje oczywiście
3

W trakcie licznych dyskusji i debat naukowych podnoszone są coraz to nowsze sposoby
wykorzystania technologii medycznej. Por. dla przykładu Konferencja naukowa „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna”, Lublin 5–6 czerwca 2014 r., stanowiska niepublikowane; Konferencja naukowa „Nowe procedury medyczne a prawo”, Warszawa 28 listopada
2014 r., stanowiska niepublikowane. W tym kontekście także por. J. Łuczak-Wawrzyniak, J. Haberko, Dobrodziejstwo nowoczesnych technik wspomaganej medycznie prokreacji czy problem rodziny
i dziecka? Uwagi na tle projektu ustawy o leczeniu niepłodności z dnia 16 lipca 2014 r., „Diametros”
2015, w druku.
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015
r., poz. 583), [dalej cyt.: K.r.o.].
5 O szczegółach pisałam np. zob. J. Haberko, Ustalenie ojcostwa wobec braku obcowania płciowego w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Themis Polska
Nova” 2011, z. 1, s. 360–376.
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w tej sytuacji dopuszczalność posłużenia się materiałem genetycznym zmarłego
mężczyzny i wykorzystania go do zapłodnienia. Można oczywiście poprzestać
na uznaniu sprzeczności tego rodzaju działania z dobrem dziecka czy zasadami
współżycia społecznego, niemniej jednak uznanie to nie wpłynie w żaden sposób
na dopuszczalne określenie pochodzenia dziecka, które z naruszeniem wskazanych wartości zostanie poczęte a następnie się urodzi. Problem nie dotyczy
zresztą wyłącznie sytuacji poczęcia po śmierci dawcy materiału genetycznego.
Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy dziecko zostało
już poczęte a po śmierci mężczyzny jedynie zarodek zostanie implantowany w organizmie kobiety. Taka sytuacja również nie pozwoli skorzystać z domniemania
określonego w art. 62 K.r.o., choć niewątpliwie z zapłodnieniem post mortem
w tej sytuacji nie mamy do czynienia.
Sprawy będące przedmiotem rozstrzygnięć kierowników USC a nade
wszystko sądów będą z pewnością życiowo dość nieskomplikowane, choć zapewne nacechowane ogromem emocji związanych po pierwsze ze śmiercią członka
rodziny (przyszłego ojca dziecka), a po drugie z narodzinami dziecka, które
nigdy ojca nie pozna6. Nietrudno wyobrazić sobie bowiem sytuacje, w których
doszło do pobrania materiału genetycznego od małżonków, a następnie – w zależności od możliwości medycyny – do zapłodnienia poza organizmem matki
i utworzenia zarodków, bądź do przechowania pobranego materiału genetycznego w celu utworzenia w przyszłości zarodków i ich przetransportowania do
organizmu matki7. Problem prawny obejmuje sytuacje, w których po pierwsze
powstałe zarodki zostaną przeniesione do organizmu matki już po śmierci dawcy
nasienia i to przeniesione na tyle późno, że nie będzie możliwości skorzystania z domniemania z art. 62 K.r.o. ze względu na termin urodzenia się dziecka.
Po drugie, problem pojawi się w sytuacji, w której do zapłodnienia z materiału
zmarłego dawcy dojdzie już po jego śmierci. Obie sytuacje w zakresie ustalenia
ojcostwa dziecka niewiele będą się chyba różnić, gdyż w obu przypadkach nie
6

We Francji przedmiotem debaty publicznej w ostatnich latach była np. nagłośniona w mediach sprawa Fabienne Justel. Kobieta zwróciła się do Centrum Konserwacji Komórek Jajowych
i Spermy (CECOS) o wydanie zamrożonego nasienia swojego zmarłego męża, chcąc dokonać
zapłodnienia za granicą. CECOS odmówił, argumentując, że może wydać nasienie jedynie samemu dawcy. Fabienne Justel postanowiła więc wystąpić na drogę sądową z żądaniem zwrotu
nasienia swojego zmarłego męża. Por. Courd’appel de Rennes, Chambre 6, 22 juin 2010, wyrok
Nr 09/07299, Juris-Data numer 2010-009855, „JCP G Semainejuridique (éditiongénérale)”
2010, nr 37, s. 1670–1673.
7 Por. np. kazus Natalie Evans i wiążące się z tym problemy prawne, społeczne i ludzkie
dramaty (wyrok ETPC w sprawie Evans przeciwko Zjednoczone Królestwo, skarga nr 6339/05;
dostępny np. na http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=31&i=3&m=27&n=1&z=&kk=131&k=98, (dostęp z dnia 20 marca 2015 r.).
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będzie spełniona przesłanka zawarta w domniemaniu obejmująca termin, w którym urodziło się dziecko.
Jeszcze większe emocje w zakresie powołania człowieka do życia poza organizmem jego matki budzi sytuacja, w której dziecko nie korzysta z domniemania
pochodzenia od męża matki, co więcej nie ma możliwości skorzystania z tego
domniemania niezależnie od tego, czy urodzi się za życia czy po śmierci swojego ojca (dawcy nasienia). Chodzi tu o sytuacje, w których system prawny nie
przewiduje domniemania pochodzenia od mężczyzny, z którym matka dziecka
pozostaje w związku innym niż małżeński. Mowa o sytuacji matki niezamężnej
pozostającej w konkubinacie. W takiej sytuacji dziecko nie korzysta z domniemania pochodzenia od męża matki; sposobem na ustalenie jego prawnej relacji
z ojcem pozostaje droga uznania ojcostwa poprzez oświadczenia złożone przed
kierownikiem USC lub sądem opiekuńczym bądź poprzez orzeczenie sądu o sądowym ustaleniu ojcostwa.
Poczęcie dziecka z wykorzystaniem technologii medycznej,
gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim

Mając na uwadze wcześniej prowadzone badania w zakresie stanowiącym
tło dla prowadzonych tu analiz celowe wydaje się poczynienie w tym miejscu
jedynie wzmianki na temat ustalenia ojcostwa dziecka, które urodziło się w małżeństwie, ale w nie wyniku aktu płciowego swoich rodziców tylko z wykorzystaniem technologii medycznej. Czytelnika chcącego zgłębić zagadnienie można
bez uszczerbku dla spójności wywodu odesłać do wcześniejszych prac w tym
zakresie8. W tym miejscu wystarczy zaś zauważyć, że dziecko zrodzone w trakcie
trwania małżeństwa swoich rodziców korzysta z domniemania pochodzenia od
męża swej matki. Przepis art. 62 § 1 K.r.o. stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się
w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub
unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Podstawowym
elementem konstrukcji, na której opiera się domniemanie z art. 62 § 1 zd. 1 K.r.o.
jest urodzenie się dziecka w czasie trwania małżeństwa jego matki albo przed
upływem trzystu dni od jego unieważnienia lub ustania. Domniemanie to opiera
się na założeniu, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa odbywają ze sobą
stosunki płciowe (i nie odbywają ich z innymi osobami), zaś w wyniku tych stosunków płciowych dochodzi do poczęcia, a następnie urodzenia dziecka9. Warto
8

Zob. J. Haberko, Ustalenie ojcostwa..., s. 360–376.
Nie ma zatem dla skorzystania z domniemania znaczenia fakt, iż dziecko zostało poczęte
w wyniku zabiegu medycznego, jako że polskie prawo nie wymaga, aby dziecko urodziło się wyłącznie w wyniku aktu płciowego rodziców. Por. T. Smyczyński, [w:] T. Smyczyński (red.), System
9
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zauważyć, że zazwyczaj skorzystanie przez małżonków z technik homologicznych
(przede wszystkim inseminacji tego typu) nie będzie budziło wątpliwości natury
prawnej czy etycznej, o ile oczywiście odbywać się będzie w naturalnym okresie
płodności pary małżeńskiej10. W takiej sytuacji pochodzenie dziecka jest pewne. Rodzice biologiczni dziecka pozostają rodzicami prawnymi dziecka. Trzeba
jednak pamiętać, że stosunek prawny pokrewieństwa ustala się na podstawie
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a nie jedynie na podstawie biologicznych więzów krwi. Zgodność ustalonego pochodzenia prawnego z prawdą
biologiczną jest sytuacją jak najbardziej pożądaną11.
Dziecko poczęte w wyniku zabiegu medycznego korzysta z dobrodziejstwa
domniemania pochodzenia od małżonków na równi z dzieckiem poczętym w naturalny sposób, tzn. gdy do zapłodnienia doszło w wyniku stosunku płciowego
rodziców pozostających w związku małżeńskim12.
Istotny pozostaje w interesującym nas zakresie art. 68 K.r.o. Przepis ten
wprowadza bowiem niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę13. Chodzi
tu zarówno o zapłodnienie żony następujące w wyniku zastosowania procedury
medycznej, do której użyto nasienia męża kobiety, co ma miejsce z pominięciem
aktu fizycznego obcowania między małżonkami i wprowadzenia do dróg rodnych
kobiety nasienia męża, jak i o sytuację zapłodnienia nasieniem innego mężczyPrawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2003, s. 220; K. Piasecki (red.),
[w:] H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, A. Kalus, K. Piasecki, M. Spychowicz, Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Komentarz wyd. 4, Warszawa 2009, s. 641; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz wyd. 3, Warszawa 2009, s. 1199 i n.; J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010,
s. 202.
10 Zob. T. Smyczyński, Aksjologiczne i prawne podstawy dopuszczalności wspomaganej prokreacji ludzkiej,[ w:] J. Haberko (red.) i M. Łączkowska, Prawne, medyczne i psychologiczne aspekty
wspomaganej prokreacji, Poznań 2005, s. 96.
11 Zob. M. Łączkowska, Stosunek prawny pokrewieństwa a pochodzenie genetyczne, [w:] M. Andrzejewski (red.), L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz, Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008, s. 312.
12 Nie ma przy tym znaczenia dla możliwości skorzystania z domniemania czy zapłodnienie
przy wykorzystaniu technologii medycznej miało miejsce w organizmie kobiety (tzw. techniki
polegające na inseminacji) czy też doszło do zapłodnienia pozaustrojowego i następnie transferu
zarodka (np. in vitro). Bez znaczenia dla ustalenia pochodzenia dziecka od męża matki w oparciu
o domniemanie z art. 62 K.r.o. jest to, czy do zabiegu użyto nasienia pochodzącego od męża czy
też miało miejsce zapłodnienie z wykorzystaniem obcego materiału genetycznego. Zob. T. Smyczyński, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa,... s. 220; por. K. Gromek, Kodeks..., s. 1276
i uwagi poczynione przez autorkę na tle art. 67 K.r.o. w brzmieniu sprzed nowelizacji, w szczególności odnoszące się do wyjaśnienia pojęcia „niepodobieństwa ojcostwa.
13 Zob. T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Wyd. 5., Poznań 2010, s. 123.
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zny. Przepis, co nie ulega wątpliwości, ma na celu zagwarantowanie pewności
pochodzenia dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa od małżonków,
w szczególności od męża matki. Powyższa konstrukcja znajdzie zastosowanie,
o ile mężczyzna wyrazi zgodę na zapłodnienie żony w wyniku zabiegu medycznego14. Użycie w treści przepisu określenia: „na który mąż matki wyraził zgodę”
kieruje proces interpretacji ku wyraźnej konieczności wyrażenia zgody na zabieg
medyczny15. Chodzi tu w szczególności o ochronę interesu dziecka poczętego
z użyciem obcego nasienia16. Następuje w takiej sytuacji odstępstwo od prawdy obiektywnej w odniesieniu do stanu cywilnego człowieka, niemniej jednak
zapewnia się gwarancję stabilności stanu cywilnego dziecka17.
Poczęcie dziecka z wykorzystaniem technologii medycznej
poza małżeństwem rodziców

W zakresie ojcostwa dziecka poczętego poza małżeństwem z wykorzystaniem technologii medycznej brakuje obecnie odpowiednika art. 68 K.r.o. Dopuszcza się jednak drogę uznania ojcostwa. Jest to akt dobrowolny mężczyzny
odbywający się przy potwierdzeniu matki. W świetle art. 73 § 1 K.r.o. uznanie
ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadczy
przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi
jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny,
że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Mężczyzna przyznaje pewien fakt, jakim
14

Szerzej J. Haberko, Kilka uwag na temat zgody na zabieg medyczny wyrażanej przez małżonka
w trybie art. 68 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 1, passim.
15 Zob. T. Sokołowski, [w:] H. Dolecki (red.), T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz, Warszawa 2010, s. 490.
16 Przed wejściem w życie przepisu art. 68 K.r.o., a więc przed 2009 r., ochrona interesu dziecka przejawiająca się oddaleniem żądania zaprzeczenia ojcostwa dokonywana była z powołaniem
się na art. 5 k.c. i sprzeczność tego rodzaju działania z zasadami współżycia społecznego. Sąd Najwyższy już w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 października 1983 r. zauważył konieczność ochrony interesu dziecka i przyjął, że „w przypadku obalenia jego [dziecka] pochodzenia od
męża matki pozostawałoby ono [dziecko] praktycznie bez ojca, ponieważ już choćby z powodu
pełnej anonimowości dawcy nasienia nie można by ustalić rzeczywistego ojcostwa. Dawca nasienia nie ma zresztą zamiaru nawiązania prawnego stosunku ojcostwa, lecz jedynie pozostawia je
[nasienie] do dyspozycji służby zdrowia. Dalej, jak zauważył SN, przyjęta w sprawie wykładnia
uwzględnia interes rodziny, do powstania której przyczyniła się decyzja małżonków, co do poddania się zabiegom wspomaganej medycznie prokreacji. Zob. Uchwała składu siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego z 27 października 1983 r., sygn. III CZP 35/83 (OSNCP 1984, nr 6, poz. 86).
Zob. także K. Piasecki, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks..., s. 674.
17 Zob. T. Smyczyński, [w:] T. Smyczyński (red.), System..., s. 222.
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jest pochodzenie dziecka. Jednocześnie matka potwierdzająca ten fakt daje gwarancję zgodności uznania z rzeczywistym stanem biologicznym. Użyte w treści
przepisu określenie: „mężczyzna, od którego dziecko pochodzi” pozwala przyjąć,
że dla skuteczności uznania sposób, w jaki doszło do zapłodnienia i poczęcia
dziecka, pozostaje bez znaczenia. Pozostaje bez znaczenia, ale o ile odbyło się
to z wykorzystaniem nasienia tego mężczyzny. Pozwala to przyjąć, że uznanie
będzie dopuszczalne, gdy zastosowano techniki homologiczne jednocześnie nie
stanowi przesłanki skuteczności uznania ojcostwa sam fakt obcowania płciowego
rodziców. Mężczyzna może doprowadzić do uznania ojcostwa także w sytuacji,
gdy konkubenci poddali się technikom wspomaganej medycznie prokreacji, a on
jest przekonany, że dziecko od niego pochodzi i potwierdza ten fakt. Sytuacja
prawna dziecka poczętego w wyniku zastosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji z pominięciem aktu obcowania płciowego rodziców jest zatem w świetle nowej regulacji w zakresie możliwości uznania ojcostwa tożsama
z sytuacją dziecka poczętego w wyniku aktu płciowego rodziców.
Jak podniesiono wyżej de lege lata uznanie ojcostwa jest możliwie w sytuacji, w której zastosowano techniki homologiczne, a mężczyzna jest przekonany
o swoim ojcostwie. Nie ma jednak pewności co do zastosowania technik heterologicznych. Wprawdzie doktryna upatruje w charakterze uznania możliwości
podjęcia czynności uznania ojcostwa także wówczas, gdy to nie uznający mężczyzna jest genetycznym ojcem dziecka, niemniej jednak argumenty przemawiające za tym rozstrzygnięciem znajdują oparcie nie w przepisach prawych, ale
wyłącznie w systemie ocen, które – przy ogromie życzliwości i z powołaniem
na zasadę dobra dziecka – można przypisać ustawodawcy18. Jeżeliby, wprawdzie z ostrożnością, przychylić się do tego stanowiska, dla dziecka poczętego
z pominięciem aktu obcowania płciowego rodziców przy wykorzystaniu obcego
nasienia mogłoby to oznaczać możliwość zyskania prawnego pochodzenia od
ojca. Mężczyzna pozostający z matką dziecka w związku konkubenckim mógłby zatem doprowadzić do uznania ojcostwa nawet w sytuacji, gdy to nie on
a anonimowy dawca był biologicznym ojcem dziecka. Chodzi tu o sytuację pary
konkubenckiej, pragnącej dziecka i nie mogącej zajść w ciążę z wykorzystaniem
18

Zob. K. Piasecki, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks..., s. 686. Podobnie K. Gromek, która
twierdzi, że uznanie ojcostwa jest jednostronnym aktem oświadczenia woli i wiedzy, dokonywanym wyłącznie przez mężczyznę, twierdzącego, że jest ojcem dziecka (bez względu na rzeczywisty stosunek biologiczny miedzy uznającym ojcem a uznawanym dzieckiem). Dalej, autorka
zauważa, że „oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem dziecka zawiera w sobie element woli intentio
oraz przyznanie faktu rzeczywistego ojcostwa, co wcale nie musi wskazywać na istnienie ojcostwa
biologicznego. Należy podkreślić, że nie jest przewidziana żadna procedura o charakterze dowodowym, która miałaby wyjaśnić związek genetyczny między uznającym ojcostwo a dzieckiem
uznawanym”. K. Gromek, Kodeks..., s. 1291.
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nasienia tego mężczyzny. Ważne jest jednak to, że mężczyzna godzi się na użycie
do zapłodnienia konkubiny obcego nasienia19.
Przyjęcie analizowanej konstrukcji daje wprawdzie możliwość doprowadzenia do uznania ojcostwa zarówno przed urodzeniem dziecka (art. 75 § 1 K.r.o.)
jak i po urodzeniu, niezależnie od pochodzenia męskiego materiału genetycznego, nie daje jednak pewności związania pochodzenia dziecka z faktem wyrażenia
zgody na przystąpienie do procedury wspomaganej medycznie prokreacji. Obecnie jest tak, że mężczyzna przystępujący do procedury wspomaganej medycznie
prokreacji i wyrażający zgodę na zapłodnienie konkubiny swoim nasieniem przy
wykorzystaniu technologii medycznej jak i nasieniem anonimowego dawcy nie
ponosi żadnych prawnorodzinnych konsekwencji wyrażonej zgody, mimo że dla
rozpoczęcia procedury wspomaganej medycznie prokreacji jego zgoda jest konieczna20. Jeśliby tę zgodę zestawić ze zgodą małżonka składaną w trybie art. 68
K.r.o. i skutkami prawnymi tego oświadczenia należałoby przyjąć bezsporność
gorszej sytuacji dziecka, urodzonego w wyniku zastosowania procedury wspomaganej medycznie prokreacji wówczas, gdy rodzice tego dziecka nie pozostają
w związku małżeńskim. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji, w której konkubenci podejmują wspólnie decyzję w zakresie poddania się zabiegom wspoma19

Ze względu na treść art. 78 K.r.o. trzeba jednak podkreślić, że w takiej sytuacji mężczyzna
musi wiedzieć i godzić się na użycie do zabiegu medycznego nasienia pochodzącego od dawcy.
Przepis art. 78 K.r.o. jest bowiem wyrazem kompromisu między zasadą prawdy genetycznej, a zasadą dobra dziecka i pewności jego pochodzenia od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Przepis ten
pozwala mężczyźnie na wytoczenie powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie
sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od niego. Oznacza to,
że jeżeli para konkubencka podejmuje wspólnie decyzję co do poddania się zabiegom wspomaganej medycznie prokreacji z użyciem obcego nasienia, a następnie mężczyzna przy potwierdzeniu
matki doprowadza do uznania ojcostwa nie będzie on mógł skorzystać z możliwości żądania ustalenia bezskuteczności uznania. Nie oznacza to oczywiście, że z takim żądaniem nie będą mogli
wystąpić inni uprawnieni, przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w K.r.o.
20 Szczegółowo o tym J. Haberko, R. Kocyłowski, Szczególna postać tajemnicy lekarskiej w przypadku stosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu, „Prawo i Medycyna” 2006, nr 23,
s. 18–32; Por. J. Haberko, Kilka uwag na temat zgody na zabieg medyczny, wyrażanej przez małżonka w trybie art. 68 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 1, s. 45–57; J. Zatorska, Komentarz do zmiany art. 68 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej przez Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431; komentarz dostępny wyłącznie
w formie elektronicznej; M. Gołowkin-Hudała, Zgoda męża na poczęcie dziecka za pomocą metod
wspomaganej prokreacji. Uwagi na tle art. 68 K.r.o., [w:] J. Mazurkiewicz (red.), Kodeks rodzinny
i opiekuńczy po nowelizacji, Wrocław 2010; J. Mazurkiewicz, Czego prawnicy mogą się nauczyć od
pana Kaźmierczyka z Gdańska? O potrzebie dopuszczalności ustalania stosunków filiacyjnych post
mortem, tamże; G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i Powinowactwo. Komentarz do art. 617 – 1441; Komentarz do art. 68 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wersja LEX 2014.
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ganej medycznie prokreacji z wykorzystaniem nasienia pochodzącego z banku
spermy. Oczywiście uwagi poczynione wcześniej w zakresie, w jakim konkubent
złożyłby oświadczenie przed kierownikiem USC bądź sądem opiekuńczym co do
uznania ojcostwa, a następnie podjąłby kroki zmierzające do żądania ustalenia
bezskuteczności swego uznania, pozostają aktualne wówczas, gdyby konkubent
matki dziecka od początku wiedział, że dziecko od niego nie pochodzi. Wniosek
taki można wyprowadzić z art. 78 K.r.o. W obecnym stanie prawnym nie zakazuje
się wprawdzie dostępu do procedur wspomaganej medycznie prokreacji parom,
które nie pozostają w związku małżeńskim, niemniej jednak w żaden sposób nie
zabezpiecza się interesu dziecka wówczas, gdy mężczyzna nie podejmie dobrowolnie kroków zmierzających do uznania ojcostwa21.
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego z wykorzystaniem technologii medycznej
w świetle proponowanego art. 751 K.r.o.

W świetle poczynionych uwag wypada przyjrzeć się proponowanym zmianom w zakresie dopuszczalności uznania ojcostwa w związku z procedowaniem
ustawy o leczeniu niepłodności22. W interesującym nas zakresie proponuje się
dodanie art. 751 K.r.o. w następującym brzmieniu:
Art. 751 § 1. Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka, także wtedy gdy
przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury wspomaganej
medycznie prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta potwierdzi
jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka
będzie ten mężczyzna.
§ 2. Oświadczenia są skuteczne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury wspomaganej medycznie prokreacji, o której mowa w § 1, w ciągu dwóch lat od złożenia oświadczenia
przez mężczyznę.
§ 3. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną
niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.
§ 4. Przepisów art. 73 § 1 i 4 oraz art. 74 nie stosuje się.

21

Por. uwagi zgłaszane w zakresie wykładni art. 85 K.r.o. w obecnym brzmieniu np. zob. J. Haberko, Ustalenie ojcostwa..., s. 360–376.
22 Projekt ustawy o leczeniu niepłodności, druk sejmowy 3245, dostępny na stronie Sejmu
RP: http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?Query=niep%C5%82odno%C5%9Bci#ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex&_suid=1427037867766018955523992260964 (dostęp
z dnia 23 marca 2015 r.).
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Zarówno charakter przepisu jak i nowatorska konstrukcja uznania ojcostwa
w analizowanej sytuacji uzasadniają poświęcenie wykładni nieco więcej miejsca.
Autor projektu przyjmuje, jak się wydaje, następujące rozumowanie: dopuszcza
się zastosowanie technik wspomaganej medycznie prokreacji w sytuacji innego
niż małżeński związku i z wykorzystaniem komórek pochodzących od anonimowego dawcy jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną pewne wskazane ustawą
przesłanki. Jest to rozwiązanie trafne, gdyż nie przewiduje się dowolności i uznawalności w zakresie poddania pary procedurze. Z przepisu art. 32 ust. 2 projektu
ustawy wynika, że zastosowanie u biorczyni komórek rozrodczych pobranych od
dawcy w celu dawstwa partnerskiego (czyli w uproszczeniu np. u konkubentów)
albo dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem obcego nasienia) albo
zarodka utworzonego z tych komórek rozrodczych następuje przy zachowaniu
łącznie kilku warunków, z których jeden sprowadza się do złożenia przez mężczyznę oświadczenia przed kierownikiem USC w trybie art. 751 K.r.o. Autor
projektu przyjmuje następujące rozwiązanie: kobieta niepozostająca w związku
małżeńskim może zostać poddana odpowiednim procedurom wspomaganej medycznie prokreacji sprowadzającym się do zastosowania obcego nasienia albo zarodków powstałych z wykorzystaniem nasienia innego mężczyzny niż konkubent
jedynie wówczas, gdy przed tym zabiegiem mężczyzna będący konkubentem
złoży oświadczenie o uznaniu ojcostwa w trybie art. 751 K.r.o.
Ocena tego rozwiązania wydaje się niezwykle złożona z kilku powodów.
Pierwsza intuicja nakazuje zachowanie umiarkowanego entuzjazmu w ocenie
propozycji. Niewątpliwie dostrzega się fakt konieczności uwzględnienia stanowiska mężczyzny wówczas, gdy wyraża on zgodę na określone postępowanie w stosunku do podmiotu, który kiedyś będzie jego dzieckiem. Należy dalej dostrzec
fakt, że autor projektu uzupełnia jego pierwotną wersję w zakresie pewności
ustalenia pochodzenia dziecka od ojca wówczas, gdy procedurze poddają się
osoby niepozostające w związku małżeńskim. Pierwotna wersja projektu przedstawiona do konsultacji społecznych 16 lipca 2014 r. takiego rozwiązania nie
przewidywała23. Zmiana w tym zakresie stanowi oczywiście godne akceptacji
rozwiązanie. Jeżeli przyjmuje się bowiem dopuszczalność poddania się procedurom wspomaganej medycznie prokreacji nie tylko przez małżonków, ale także
konkubentów należy zabezpieczyć interes dziecka w tym zakresie, że nie może
być ono zdane na wolę mężczyzny co do uznania ojcostwa w sytuacji, w której
do poczęcia dochodzi z wykorzystaniem obcego nasienia. Przypomnijmy, że de
lege lata istnieje możliwość uznania ojcostwa jednak pozostaje uzależniona od
23

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności, projekt z dnia 16 lipca 2014 r. dostępny na stronie
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230033/230036/230037/dokument119904.pdf (dostęp
z dnia 20 sierpnia 2014 r.).
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woli mężczyzny. Jeżeli zatem mężczyzna nie podejmie kroków zmierzających do
uznania ojcostwa, wątpliwe wydaje się zabezpieczenie interesu dziecka w zakresie
określenia jego prawnorodzinnej relacji z jakimkolwiek mężczyzną, który mógłby być ojcem. Zatem wielokrotnie zgłaszany brak odpowiednika art. 68 K.r.o.
w sytuacji nie-małżonków wyrażających zgodę na przystąpienie do procedury
wspomaganej medycznie prokreacji znajduje w analizowanej propozycji, choć
w dość hybrydowej postaci, swoje uzupełnienie. Jeśliby dobrze odczytać intencję
autora projektu zabezpieczenie interesu dziecka będzie miało miejsce w interesującej nas sytuacji jeszcze przed implantowaniem w organizmie kobiety (co
więcej nawet przed zapłodnieniem). Zgodnie z przyjętym założeniem dojdzie
do działań zmierzających do zapłodnienia i implantowania przy wykorzystaniu
technologii medycznej dopiero wówczas, gdy mężczyzna przedstawi stosowne
oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem USC. Szkicowe
nakreślenie nowelizowanych propozycji przemawia oczywiście za opowiedzeniem się za projektowaną zmianą. Analiza szczegółów proponowanego rozwiązania nie wydaje się już jednak aprobaty w całej rozciągłości potwierdzać.
W przepisie przyjmuje się bowiem, że „biorczyni ma pełną zdolność do
czynności prawnych i wyraziła, w formie pisemnej, zgodę na zastosowanie u niej
komórek rozrodczych pobranych od dawcy w celu dawstwa partnerskiego oraz
dawstwa innego niż partnerskie w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji albo zgodę na utworzenie z tych komórek rozrodczych zarodka i jego
zastosowanie w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji” – jeżeli dobrze
rozumieć dopuszczalną możliwość wyrażenia zgody przez biorczynię (kobietę,
która ma urodzić dziecko i następnie być jego matką) na zastosowanie w przyszłości pobranych od niej komórek i zapłodnienie ich z wykorzystaniem nasienia
mężczyzny to musi oznaczać, że dopuszcza się uznanie ojcostwa nawet wówczas,
gdy do zapłodnienia jeszcze nie doszło. To oznacza dalej, że dopuszcza się uznanie ojcostwa w sytuacji, w której nie ustalono macierzyństwa. Jest to zmiana
naprawdę rewolucyjna w zakresie prawa rodzinnego. Zasadą, na której opiera się
prawo filiacyjne, jest bowiem ustalenie macierzyństwa jako konieczna i niezbędna podstawa do dalszych ustaleń w zakresie pokrewieństwa czy powinowactwa.
Oznacza to, że dopiero ustalone macierzyństwo pozwala na dochodzenie pochodzenia w zakresie innych relacji rodzinnoprawnych24. Autor projektu odchodzi
24

O sytuacji matki z przepisu art. 75 K.r.o. w związku z art. 73 K.r.o. zob. J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa 2010, s. 125, gdzie
przyjęłam, że ustawodawca, przyznając możliwość odniesienia się przez mężczyznę, od którego
dziecko pochodzi, poprzez czynność uznania swojego ojcostwa do wiążącego go z tym dzieckiem stosunku rodzinnoprawnego jeszcze w fazie prenatalnej życia dziecka, stwarza ojcu podstawy do korzystania z pewnych atrybutów władzy rodzicielskiej już w tym okresie. Po drugie,
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od tej zasady. Należy uznać, że czyni to w pełni świadomie i konsekwentnie.
Konsekwencję tę zachowuje także w określeniu podmiotów, których oświadczenia do uznania są konieczne. W przepisie nie pojawia się bowiem matka dziecka,
tylko kobieta (art. 751 K.r.o. w proponowanym brzmieniu).
Dalej, analiza projektu w zakresie interesującej nas kwestii uzasadnia pytanie, czy autor projektu świadomie rozstrzyga spór, który od lat toczą cywiliści w zakresie dopuszczalności uznania ojcostwa wówczas, gdy kobieta nie jest
w ciąży25, czy też nie mając innego możliwego rozwiązania po prostu przenosi
rozwiązania z zakresu prawa filiacyjnego, w szczególności uznanie ojcostwa, do
sytuacji wspomaganej medycznie prokreacji. Co więcej czyni to, nawet jeżeli
rozwiązania te nie do końca odpowiadają potrzebie, którą autor projektu pragnie
zabezpieczyć. Uznanie ojcostwa jest oświadczeniem wiedzy, przez złożenie którego mężczyzna przy potwierdzeniu matki przyznaje pewien fakt: pochodzenie
dziecka od siebie. W projekcie wprowadza się, jak należy sądzić, nową instytucję, która z uznaniem ojcostwa niewiele ma wspólnego26. Wprawdzie instytucję tę nazywa się „uznaniem ojcostwa”, ale w mojej opinii zabieg ten nie jest
uprawniony. Po pierwsze dlatego, że nie ma podmiotu, w stosunku do którego
uznanie mogłoby nastąpić. Po drugie, zakłada się, że przewidziana instytucja wywoła skutki dopiero z chwilą urodzenia się dziecka w zakreślonym przez ustawę
terminie. Jeżeli przyjąć, że analizowane „uznanie” wywołuje skutki dopiero od
dnia urodzenia dziecka, to w istocie należy konsekwentnie uznać, że do chwili
jeżeli uzależnia skuteczność uznania od potwierdzenia przez matkę dziecka, za którą w przypadku
dziecka poczętego uznaje kobietę (póki co niewpisaną do aktu urodzenia), należy przyjąć, że z samym faktem ciąży wiążą się dla kobiety pewne uprawnienia, które przysługują kobiecie w zakresie
realizacji interesu jej nienarodzonego dziecka i nie składają się na wykonywanie pieczy naturalnej
nad osobą dziecka. Należy zauważyć dalej, że matka, o której mowa w art. 73 § 1 K.r.o., potwierdzając, że mężczyzna składający oświadczenie jest ojcem dziecka, korzysta ze swoich uprawnień
osobistych. Przenosząc to na grunt analizowanej sytuacji trzeba by przyjąć, że w art. 751 K.r.o.
chodzi także o matkę, tyle że nie kobietę ciężarną jak w art. 75 K.r.o. ale o matkę „przyszłą”.
25 Za koniecznością stwierdzenia ciąży badaniem lekarskim opowiadają się m.in. O. Nawrot,
zob. O. Nawrot, Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007, s. 319; por. K. Piasecki, [w:]
K. Piasecki (red.), Kodeks rodziny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2002, s. 547–548; Zdanie odmienne prezentuje K. Pietrzykowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993, s. 692, argumentując, iż o obowiązku przeprowadzenia
badań nie stanowi żaden przepis, co więcej stoi to w sprzeczności z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. – o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
26 Zob. także na tle poprzedniego stanu prawnego i w odniesieniu do instytucji uznania
dziecka B. Walaszek, Uznanie dziecka w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1958, s. 81 i n.; por.
J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, „Studia Prawnicze” 1975, nr 4, s. 70 i n.; J. Haberko, Charakter prawny uznania dziecka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1999, z. 2,
s. 155–167.
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urodzenia, niezależnie od tego czy do zapłodnienia dojdzie czy też nie, uznanie nie wywołuje skutków prawnych. Nie mamy tu jednak do czynienia, jak
się wydaje, z warunkiem zawieszającym. Pojawia się jednak ponownie ta sama,
ale dość istotna wątpliwość, mianowicie czy wobec różnicy w postrzeganiu sytuacji zarówno ojca dziecka poczętego jak i samego dziecka poczętego można
mówić o uznaniu ojcostwa. Nie jest w analizowanym zakresie tak, że mężczyzna
poczuwający się do ojcostwa dziecka poczętego podejmuje jakiekolwiek działania zmierzające do zabezpieczenia sytuacji prawnej dziecka i to od momentu
uznania, ale złożenie stosownego oświadczenia daje możliwość przystąpienia
do procedury wspomaganej medycznie prokreacji przez kobietę niepozostającą w związku małżeńskim. Można przyjąć, że złożenie tego oświadczenia jest
warunkiem formalnym przystąpienia do procedury medycznej a nie realizacją
uprawnień z zakresu prawa filiacyjnego. Przypomnijmy, że w sytuacji uznania
ojcostwa dziecka poczętego i znajdującego się w organizmie kobiety skutki uznania następują od momentu złożenia oświadczenia, nie od chwili urodzenia27.
To z kolei wprowadza różnicę w zakresie traktowania dziecka poczętego w jego
relacji z ojcem. Dziecko poczęte in vivo i uznane w okresie prenatalnym swego
życia korzysta z dobrodziejstwa ustalenia relacji pokrewieństwa z ojcem już od
chwili uznania; dziecko poczęte in vitro znajdujące się już w organizmie kobiety
aż do chwili urodzenia z dobrodziejstwa tego nie skorzysta pomimo złożenia
przez ojca stosownego oświadczenia w ramach tej samej – z założenia i nazwy
– instytucji prawa rodzinnego28.
Po trzecie, należy zauważyć, że przyjęta konstrukcja zostaje oparta na niezbyt trafnym założeniu wprowadzenia do systemu prawnego kolejnej postaci
uznania ojcostwa. Warto przypomnieć, że ustawodawca przyjmuje dopuszczalność uznania ojcostwa w stosunku do dziecka małoletniego, dziecka poczętego,
dziecka, które zmarło, a w analizowanym przypadku także w perspektywie przystąpienia do procedury wspomaganej medycznie prokreacji, gdy dziecka jeszcze
nie ma. Ta ostatnia instytucja nie dotyczy jednak podmiotu prawa i nie wywołuje
relacji prawnorodzinnej a jedynie, jak zauważyliśmy, daje formalną możliwość
przystąpienia do procedury o charakterze medycznym.
Po czwarte, wątpliwości budzi założone przez autora projektu rozciągnięcie,
a właściwie oddalenie, skutków złożenia oświadczenia przez mężczyznę, w czasie. Jeżeliby znów dobrze pojmować intencję autora projektu, to przewiduje on
27

O szczegółach szeroko J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie
procedur medycznych, Warszawa 2010, s. 72–73.
28 Chodzi o takie dziecko poczęte in vitro, które zyskało szansę na poczęcie przez to, że mężczyzna złożył stosowne oświadczenie, ale aż do chwili urodzenia relacja prawna z ojcem nie powstanie.
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następującą konstrukcję: mężczyzna składa oświadczenie, które daje możliwość
przystąpienia do procedury wspomaganej medycznie prokreacji wobec jego konkubiny i zapłodnienia jej jego nasieniem lub nasieniem dawcy, i o ile dziecko
urodzi się w okresie dwóch lat od złożenia oświadczenia, „uaktywni” się skutek
w postaci relacji rodzinnoprawnej między mężczyzną a dzieckiem. To oznacza,
że w ciągu tych dwóch lat para może doprowadzić do poczęcia dziecka z wykorzystaniem własnego lub obcego nasienia, począć dziecko, a o ile ono się urodzi,
powstanie relacja rodzinnoprawna. Zamysł autora projektu w zakresie ochrony
interesu mającego się urodzić dziecka zapewne pozostaje słuszny, niemniej jednak przyjęta konstrukcja raczej nie znajdzie akceptacji przedstawicieli nauki.
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego to instytucja, która pozwala w przypadku
dziecka poczętego nawiązać bezwarunkową i bezterminową relację mężczyzny
z dzieckiem poczętym, niezależnie od jakichkolwiek czynników, w szczególności
niezależnie od urodzenia się dziecka29.
Po piąte, wątpliwość budzi składanie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
w sytuacji, w której do urodzenia nigdy nie miałoby dojść czy to z powodu
niepodjęcia procedury wspomaganej medycznie prokreacji przez składającego
oświadczenie mężczyznę czy to z powodów zdrowotnych lub życiowych po stronie biorczyni (wycofanie zgody, zagrożenie życia, choroba, etc.) czy wreszcie
„niewykorzystania” powstałych i zamrożonych zarodków30.
Pojawia się w kontekście powyższych uwag pytanie, czy dla zabezpieczenia
interesu dziecka konieczne jest odwołanie do instytucji uznania ojcostwa, która
wobec wykazanych odrębności będzie mogła być co najwyżej postrzegana jako
instytucja uznania sui generis, czy też osiągnięcie celu założonego przez autora
projektu możliwe jest także w inny sposób. Pojawia się w szczególności pytanie,
czy można by związać z wyrażeniem zgody na zastosowanie procedury wspomaganej medycznie prokreacji skutku w postaci nawiązania stosunku prawnego
ojcostwa niezależnie od złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa? Jak się wydaje, chodzi tu o udzielenie odpowiedzi na wątpliwość w zakresie dopuszczalności
domniemania pochodzenia dziecka od konkubenta matki w sytuacji, w której
nie złożył on stosownego oświadczenia przed kierownikiem USC. W ramach
projektowanego art. 751 K.r.o. tak czy inaczej nie mamy do czynienia z uznaniem ojcostwa w jego klasycznej postaci. Nie jest to bowiem instytucja, która
pozwala mężczyźnie, od którego dziecko pochodzi, złożyć oświadczenie, że jest
29

Por. art. 4461 k.c. oraz art. 927 § 2 k.c., gdzie wyraźnie wskazuje się na fakt urodzenia jako
przesłankę realizacji pewnych praw podmiotowych.
30 Zob. J. Kondratiewa-Bryzik, Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów
międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 134 i n.; J. Haberko, M. Casini,,Lo status del concepito nell’ordinamento giuridico polacco, „Medicina e Morale” 2008, nr 8, s. 977–1012.
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on ojcem dziecka. Analizowana sytuacja od uznania ojcostwa różni się nie tylko
tym, że oświadczenie składa się niezgodnie z prawdą biologiczną, ale także tym
że składa się je z zastrzeżeniem terminu, warunkowo oraz bez odniesienia do
podmiotu, w stosunku do którego relacja rodzinnoprawna w postaci ojcostwa
ma powstać i przy nieustalonym macierzyństwie. Jeżeli analizowane „uznanie
ojcostwa” w istocie przez swoje cechy szczególne nim nie jest, należy rozważyć
związanie relacji ojcostwa z domniemaniem pochodzenia od mężczyzny, który wyraził zgodę na zapłodnienie konkubiny w wyniku zabiegu medycznego.
To mogłoby oznaczać konieczność przyjęcia rozwiązania, niezależnego od wyznaczonych w K.r.o. dróg ustalenia pochodzenia dziecka od ojca31.
Jak się wydaje, przyjęcie, że w istocie z uznaniem ojcostwa nie mamy do
czynienia, pozwala konsekwentnie traktować złożone oświadczenie w zakresie
zgody jako podstawę domniemania. Jednak w tym zakresie pojawia się pytanie
o konieczność respektowania tego domniemania przez odpowiedni organ państwa. Należy sądzić, że autor projektu wprowadza rozwiązanie wzorowane na
uznaniu ojcostwa dlatego, by najpełniej zabezpieczyć interes mającego się narodzić dziecka. Fakt, iż decyzja mężczyzny zostanie odnotowana w aktach stanu
cywilnego, powoduje, że trudniej będzie się mężczyźnie ze stosunku prawnego
ojcostwa „wyłączyć” i „uchylić od obowiązków rodzicielskich”. Jak się wydaje,
mogłoby to nastąpić wyłącznie wówczas, gdyby dziecko nie urodziło się w wyniku zabiegu medycznego, ale w wyniku obcowania płciowego matki dziecka z tym
lub innym mężczyzną. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że przyjęcie
swoistego domniemania wiążącego zgodę na zapłodnienie konkubiny obcym nasieniem z prawnym stosunkiem ojcostwa przemawiałoby za koniecznością uruchomienia procedury sądowej dla ustalenia lub potwierdzenia ojcostwa właśnie
na podstawie tego domniemania. W tej sytuacji lepszym rozwiązaniem wydaje
się związanie skutków prawnorodzinnych z instytucją dobrowolnego oświadczenia mężczyzny, nawet jeżeli nie jest to oświadczenie wiedzy, które może być
traktowane jako uznanie ojcostwa. Tym bardziej, że domniemanie związania
stosunku prawnego ojcostwa z dawstwem komórek rozrodczych w procedurze
wspomaganej medycznie prokreacji zostaje włączone do art. 85 § 1 K.r.o.32 Jak
należy sądzić, przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, w której w wyniku
dawstwa partnerskiego dziecko nie urodzi się w okresie wskazanym w art. 751
31

Zob. J. Haberko, Ustalenie ojcostwa..., s. 360 i n.
Proponuje się następujące brzmienie przepisu: „Domniemywa się, że ojcem dziecka jest
ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji”.
32
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§ 2 K.r.o. W analizowanej sytuacji wprowadzenie do kodeksu przepisu dającego
możliwość oparcia domniemania nie tylko o obcowanie w okresie koncepcyjnym
wydaje się wobec zgłaszanych wcześniej postulatów godne aprobaty.
Rejestracja stanu cywilnego w razie złożenia oświadczenia
w trybie art. 751 K.r.o. w proponowanym brzmieniu

W związku z propozycją wprowadzenia do systemu prawnego instytucji
uznania ojcostwa w trybie art. 751 K.r.o. autor projektu proponuje dokonanie stosownych zmian w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego. W zakresie
art. 19 P.a.s.c. w ust. 2 proponuje się dodanie pkt. 4a, z którego wynikać będzie obowiązek gromadzenia w rejestrze uznań, oprócz innych wymienionych
w przepisie danych, także informacji, że oświadczenie konieczne do uznania
ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego
z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy, albo z dawstwa
zarodka. Jednocześnie przewiduje się usunięcie tej informacji z rejestru, jeżeli
w ciągu dwóch lat od dnia przyjęcia oświadczenia złożonego przez mężczyznę
do uznania ojcostwa dziecko się nie urodziło (art. 19 ust. 2a P.a.s.c. w proponowanym brzmieniu).
Z kolei w art. 63 P.a.s.c. proponuje się nie do końca racjonalne rozwiązanie.
Przepis ten odnosi się do dokumentacji oświadczenia koniecznego do uznania
ojcostwa. Ustawodawca przyjmuje, że dokumentacji należy dokonać w formie
protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego
albo konsul. Przepis art. 63 P.a.s.c. szczegółowo reguluje kwestię tego, co ma
znaleźć się w treści protokołu. To pozostaje poza zakresem oceny. Jednocześnie
proponuje się dodanie art. 63 ust. 11 i 12, szczegółowo określających wymogi
formalne protokołu czynności określonej w art. 751 K.r.o. Autor projektu nie jest
jednak, w analizowanej materii, konsekwentny. Przyjmuje bowiem w proponowanym ust. 11, że „jeżeli oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało
złożone przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych [...]
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza protokół, który zawiera [...]”. Jeżeli
mowa jest o przedmiotowym oświadczeniu, to może ono być złożone wyłącznie
przed przeniesieniem komórek lub zarodków do organizmu kobiety. To oznacza,
że nie ma możliwości, by przeniesienie nastąpiło, jeżeli uprzednio nie złożono
stosownego oświadczenia przed kierownikiem USC. Jak się wydaje, protokół
służyć będzie celom dowodowym w zakresie przyszłego określenia praw stanu.
Może mieć także znaczenie dowodowe, choć autor projektu nie określa, w jaki
sposób mężczyzna ma dowieść faktu złożenia oświadczenia w trybie art. 751
K.r.o.

Uznanie ojcostwa w świetle projektowanego art. 751 K.r.o.

191

Ocena proponowanych zmian

Przechodząc do oceny proponowanych zmian należy w podsumowaniu
przyjąć, że założona przez autora projektu konstrukcja zakłada następującą wyłączną drogę postępowania:
1. mężczyzna składa oświadczenie przed kierownikiem USC o „uznaniu
ojcostwa” w trybie art. 751 K.r.o.;
2. poddaje się procedurze wspomaganej medycznie prokreacji (względnie
zostaje jej poddana z wykorzystaniem obcego nasienia jego konkubina) z wykorzystaniem obcego nasienia;
3. zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 7 projektu ustawy zastosowanie komórek
rozrodczych pobranych w celu dawstwa innego niż partnerskie albo zarodków
utworzonych z tych komórek rozrodczych powinno nastąpić w okresie 14 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę;
4. jeżeli w ciągu dwóch lat od oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 dojdzie do urodzenia się dziecka poczętego w wyniku procedury, o której mowa
w pkt. 2 „uaktywnia się” stosunek prawny ojcostwa;
5. jeżeli w ciągu dwóch lat od złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt.
1 nie dojdzie do urodzenia się dziecka poczętego z nasienia innego mężczyzny
w wyniku procedury, o której mowa w pkt. 2, ustalenie ojcostwa napotka znowu
na trudności. Uznanie ojcostwa nie wywoła skutków prawnych a art. 85 K.r.o.
w nowym brzmieniu nie pozwoli skorzystać z domniemania, gdyż tam mowa
jest o domniemaniu w stosunku do dawcy nasienia.
Przyjęte przez autora rozwiązanie wydaje się być, wobec wcześniejszych
uwag, godne aprobaty tylko częściowo. Na ocenie waży także propozycja wprowadzenia do K.r.o. nowego art. 811. Przyjmuje się tam, że w przypadku, w którym uznanie ojcostwa nastąpiłoby na podstawie art. 751 K.r.o. w proponowanym
brzmieniu, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa byłoby dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dziecko nie urodziłoby się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, o której mowa w art. 751 § 1 K.r.o. Treść cytowanego
przepisu może kierować ku dwojakiego rodzaju wykładni: po pierwsze, można
żądać ustalenia bezskuteczności uznania, gdy dziecko nie urodziło się w następstwie procedury medycznej – co może oznaczać, że w ogóle się nie urodziło; taki
wynik wykładni należałoby jednak, jak się wydaje, ze względu na skutek uznania
z art. 751 § 1 K.r.o. odrzucić33. Po drugie, żądanie należałoby ograniczyć do sytuacji, w której dziecko urodziło się, ale nie w następstwie procedury medycznej.
I w tym przypadku chodzić będzie, jak można sądzić, o dwie sytuacje: pierwsza
33

Powodów tego stanowiska upatrywać można w tym, że uznanie miałoby następować (wywoływać skutki) w chwili urodzenia dziecka.
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to taka, że dziecko urodziło się z nasienia mężczyzny, który złożył oświadczenie
o uznaniu w trybie art. 751 K.r.o., a następnie doszło do poczęcia naturalnego.
Druga sytuacja obejmowałaby przypadek, w którym mężczyzna w ogóle nie
byłby ojcem dziecka, a do zapłodnienia doszłoby w wyniku współżycia kobiety
z innym mężczyzną.
Obie sytuacje pozostają niezwykle złożone ze względów prawnych możliwości nawiązania stosunku rodzinnoprawnego. Po pierwsze, o ile doszłoby
do poczęcia w wyniku aktu naturalnego współżycia, inny mężczyzna mógłby
być zainteresowany uznaniem w trybie art. 75 § 1 K.r.o., w przypadku którego
skutki uznania nie zostają odroczone do dnia urodzenia dziecka. Wówczas pojawiłoby się pytanie, czy należałoby (i czy można by) żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa (chodzi oczywiście o żądanie mężczyzny, który złożył
oświadczenie w trybie art. 751 § 1 K.r.o. w proponowanym brzmieniu) jeszcze
przed urodzeniem się dziecka34. Przyjąć należy tu w mojej opinii życzliwe ojcu
(mężczyźnie, od którego dziecko pochodzi) stanowisko i dopuścić analizowaną
możliwość jeszcze przed urodzeniem się dziecka.
Drugi przypadek jest nieco bardziej złożony. Oczywiście zachowują aktualność powyższe rozważania co do czasu żądania bezskuteczności uznania ojcostwa.
Jeżeliby jednak przyjąć, że mężczyzna zainteresowany poczęciem dziecka składa oświadczenie przed kierownikiem USC, następnie przystępuje do procedury
wspomaganej medycznie prokreacji, w wyniku której jego konkubina zostaje zapłodniona jego nasieniem przy jednoczesnym (bądź mieszczącym się w granicach
okresu wskazanego w art. 751 § 2 K.r.o.) pożyciu cielesnym z innym mężczyzną,
w wyniku którego dochodzi do poczęcia i urodzenia dziecka, żądanie będzie możliwe, o ile wykaże się, że dziecko nie urodziło się w wyniku procedury wspomaganej medycznie prokreacji. Problem ciężaru dowodu pozostaje oczywiście
wtórny dla możliwości podjęcia działań przez zainteresowanego mężczyznę. Jak
się wydaje niezwykle trudne będzie wykazanie, że dziecko nie urodziło się w wyniku zabiegu, aż do chwili urodzenia i określenia genetycznego pokrewieństwa.
W analizowanej sytuacji trzeba mieć na uwadze jeszcze i to, że może się zdarzyć tak, że mężczyzna żądający ustalenia bezskuteczności uznania będzie mógł
powołać fakt obcowania konkubiny z innym mężczyzną w okresie, w którym
34

Przykład nie wydaje się wcale być praktycznie nadmiernie zagmatwany: mężczyzna składa przed kierownikiem USC oświadczenie w trybie art. 751K.r.o., oddaje nasienie do dyspozycji służby zdrowia w celu zapłodnienia partnerki, jednocześnie prowadzi z nią pożycie cielesne,
w wyniku którego kobieta bez ingerencji pracowników służby zdrowia zachodzi w ciążę. Jeżeliby
przyjąć skuteczność uznania ojcostwa w trybie art. 751, należałoby poczekać, aż ziszczą się skutki
uznania w dniu urodzenia dziecka. Jednocześnie fakt nieurodzenia się dziecka w wyniku procedury, a w wyniku aktu płciowego pozwala żądać ustalenia bezskuteczności uznania. Ojcu dziecka
może zależeć bowiem na uznaniu jeszcze przed urodzeniem się jego dziecka.
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podejmowane były zabiegi, co – zwłaszcza wobec wykorzystania obcego nasienia – wcale nie będzie ułatwiać przeprowadzenia dowodu, że dziecko urodziło
się w wyniku procedury wspomaganej medycznie prokreacji.
Dokonując podsumowania należy z całą mocą podkreślić, że godny aprobaty pozostaje wysiłek autora projektu włożony w chęć zabezpieczenia interesu
mającego się narodzić dziecka w zakresie ustalenia jego relacji z przyszłym ojcem.
Dopuszczalność zastosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji u nie-małżonków pociąga za sobą konsekwencje poszukiwania nowych dróg ustalania
pochodzenia dziecka od ojca. Może nadszedł już ten czas w rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, w którym należałoby odejść od wzajemnie
wykluczających się sposobów ustalania pochodzenia dziecka od ojca znanych
jeszcze prawu rzymskiemu. „Wtłoczenie” na siłę w ramy dostępnych możliwości
zupełnie nowej instytucji prowadzi do nadania jej karykaturalnego charakteru
i może niestety przynieść więcej przysłowiowej „szkody niż pożytku”. Dyskusja
w zakresie uznania ojcostwa w trybie proponowanego art. 751 K.r.o. dopiero
się zaczyna, przede wszystkim dlatego, że projekt wielu kwestii nie reguluje lub
reguluje w oderwaniu od zasad rządzących prawem filiacyjnym.
Słowa kluczowe: Uznanie ojcostwa, prawo rodzinne, zapłodnienie i poczęcie dziecka.
Paternity acknowledgement in the light of the draft art. 751
of the Polish Family and Guardianship Code
Summary
Registry Offices and courts begin to face the problems of establishment child’s origin, what
not so long ago was not a subject matter of lawyers’ analyses. Here are the situations meant,
when the man who in marital relationship, before his death have given his semen at disposal
of health service, so that to use it after some time to fertilization and conception. The subject
matter of analyses mentioned below is the propos al of introduction into the Polish Family
and Guardianship Code the new regulation of art. 751 Family and Guardianship Code, that in
assumption should lead to legal status compensation of the child born in marriage and other
relationship if to the conception there was used a medical procedure, and the birth takes place
long time after child’s conception.
Key words: Paternity acknowledgement, Family law, fertilization and child’s conception.
Vaterschaftsanerkennung im Lichte des entworfenen Art. 751
des polnischen Familien-und Vormundschaftsgesetzbuches
Zusammenfassung
Standesämter sowie Gerichte fangen an, sich mit Problemen in dem Bereich der Feststellung
der Abstammung von Kindern, die nicht so lange her keinen Gegenstand juristischer Analysen
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darstellten, zu konfrontieren. Es ist hier die Rede von Situationen, wenn ein in einem Eheband
verbleibender Mann vor seinem Tod seinen Samen zur Verfügung des Gesundheitsdienstes abgegeben hat, damit dieser Samen anschließend nach einiger Zeit zur Befruchtung und Empfängnis
benutzt wird. Der Gegenstand der unten dargestellten Analysen ist ein Vorschlag von Einführung
zu dem polnischen Familien- und Vormundschaftgesetzbuch einer neuer Regelung Art. 751 des
polnischen Familien- und Vormundschaftgesetzbuches, die in der Annahme von Autoren des
Gesetzentwurfes zum Ausgleich der Rechtslage des in der Ehe oder in einem anderen Verhältnis
geborenen Kindes führen sollte, wenn zur Empfängnis des Kindes ein medizinisches Verfahren
benutzt wurde und das Geburt lange nach dem Empfängnis stattfindet.
Schlüsselwörter: Vaterschaftsanerkennung, Familienrecht, Befruchtung und Empfängnis des
Kindes.
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Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

PRZEKSZTAŁCENIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
W ZWIĄZEK PARTNERSKI
Wyrok ETPCz Wielka Izba z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie Hämäläinen
przeciwko Finlandii – skarga nr 37359/09
Nakaz zmiany stanu małżeńskiego dla uznania korekty płci osoby transseksualnej nie naruszył praw człowieka.
Sprawa rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczyła
mieszkanki Helsinek, która w 2009 r. przeszła operację zmiany płci biologicznej1.
Skarżąca, po przejściu operacji zmiany płci z mężczyzny na kobietę zmieniła imię
i dążyła do zmiany swego numeru identyfikacyjnego w paszporcie z męskiego
na żeński. Przed korektą płci w 1996 r., zawarła związek małżeński, z którego pochodzi jej syn. Zgodnie z prawem fińskim uznanie zmiany płci skarżącej w aktach
stanu cywilnego wymagało albo przekształcenia jej związku małżeńskiego za zgodą
współmałżonka w związek partnerski, na co jednak nie zgodziła się żona Finki,
albo rozwodu. Przed Trybunałem skarżąca zarzuciła, iż taki stan prawny stanowił
naruszenie jej prawa do poszanowania życia rodzinnego, chronionego w art. 8
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.2, gdyż skarżąca chciała pozostać w związku
małżeńskim ze względu na swoje przekonania religijne oraz była zdania, iż przepisy prawne regulujące instytucję związku partnerskiego dają mniejszą ochronę
jej rodzinie niż małżeństwo3. W wyroku Trybunał zauważył, że „Pooperacyjny
*

Opracował dr Piotr Kasprzyk, FINiJL
Zob. wyrok w angielskiej wersji językowej www.echr.coe.int
2 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
3 Małżeństwa jednopłciowe będą możliwe w Finlandii od 2016 r. Szacuje się, że pierwsze
małżeństwa homoseksualne będą mogły być zawierane w Finlandii od marca 2017 r. Nowe prawo wejdzie w życie w 2016 r. i właśnie wtedy „małżeństwa” jednopłciowe zostaną zrównane z tradycyjnymi małżeństwami kobiety i mężczyzny. Oprócz noszenia wspólnego nazwiska, pary jednopłciowe będą miały możliwość adopcji dzieci. Opóźnienie we wprowadzeniu nowego prawa
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transseksualista może twierdzić, że stał się ofiarą naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego z pogwałceniem art. 8 Konwencji, jeżeli jego lub jej zmiana
płci nie została prawnie uznana”. Poza sporem pomiędzy stronami jest to, iż miała
miejsce ingerencja w prawo skarżącej do poszanowania jej życia prywatnego, skoro
nie przyznano jej nowego – żeńskiego – numeru tożsamości. Trybunał zbadał tę
sprawę i z tego punktu widzenia. Zaznaczył, że pojęcie „poszanowania” nie jest
ściśle zdefiniowane, zwłaszcza w przypadku obowiązków pozytywnych, a mając
na względzie różnorodność istniejących w Układających się Państwach praktyk
i sytuacji, wymogi tego pojęcia będą się znacząco pomiędzy sobą różniły w zależności od przypadku. Niemniej jednak pewne czynniki zostały uznane za istotne
przy dokonywaniu analizy w świetle art. 8 Konwencji – w tym przypadku rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością społeczną skarżącej a prawem oraz spójność
praktyk administracyjnych i prawnych w ramach systemu krajowego. Trybunał
zbadał szereg spraw dotyczących braku prawnego uznania operacji korekty płci.
Pomimo przyznania pewnego marginesu uznania Państwom w tej dziedzinie,
Trybunał stwierdzał, iż Państwa winny, w świetle swego pozytywnego obowiązku
z art. 8 Konwencji, uznawać zmianę płci dokonaną u pooperacyjnych transseksualistów poprzez, między innymi, możliwość zmiany danych dotyczących ich stanu
cywilnego i wynikających stąd konsekwencji. Co prawda skarżąca nie dochodziła
ogólnego prawa do zawierania małżeństw jednopłciowych, a jedynie chciała zachować swoje małżeństwo, to jednak Trybunał uznał, iż żądanie skarżącej, jeżeli je
zaakceptować, będzie w praktyce prowadziło do sytuacji, w której dwie osoby tej
samej płci pozostają w związku małżeńskim. W omawianym orzeczeniu Trybunał
ponadto stwierdził, że art. 8 Konwencji nie może być interpretowany jako nałożenie
na Układające się Państwa obowiązku przyznania parom jednopłciowym dostępu
do małżeństwa. Co więcej, Konwencja nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek
innych specjalnych uregulowań w sytuacjach takich jak rozpatrywana. Warto
wskazać, iż niniejsza sprawa obejmuje kwestie, które podlegają ciągłym zmianom
w Państwach członkowskich Rady Europy. Co więcej, w większości Państw członkowskich niezezwalających na zawieranie małżeństw jednopłciowych albo brak jest
wyraźnych ram prawnych dla prawnego uznawania płci, albo nie ma przepisów
prawnych dotyczących konkretnie statusu osób w związku małżeńskim, które przeszły korektę płci. Jedynie w sześciu Państwach członkowskich, które nie zezwalają
na zawieranie małżeństw jednopłciowych, istnieje odnośna legislacja uznawania
płci. W Państwach tych prawo albo wyraźnie wymaga, by osoba taka była stanu wolnego lub była rozwiedziona, albo istnieją przepisy ogólne wskazujące, iż
po zmianie płci małżeństwo zostaje uznane za nieważne lub zostaje rozwiązane.
spowodowane jest m.in. obowiązkiem zmiany w ustawodawstwie oraz koniecznymi zmianami
w komputerowym systemie ewidencyjnym, który wykorzystywany jest przez urzędy.
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Wyjątki pozwalające osobie w związku małżeńskim na uzyskanie prawnego uznania zmiany płci bez konieczności zakończenia wcześniej istniejącego małżeństwa
wydają się istnieć jedynie w trzech Państwach członkowskich. Nie istnieje więc
żaden konsensus w tych Państwach, które nie zezwalają na małżeństwa jednopłciowe, co do tego, jak rozwiązać kwestię uznania zmiany płci w przypadku wcześniej istniejącego małżeństwa. Przy braku europejskiego konsensusu oraz biorąc
pod uwagę, iż niniejsza sprawa bezsprzecznie rodzi delikatne kwestie moralne lub
etyczne, Trybunał uznaje, iż margines uznania przysługujący pozwanemu Państwu
musi w dalszym ciągu być szeroki. Ten margines uznania musi co do zasady rozciągać się na decyzję Państwa w przedmiocie tego, czy przyjąć legislację dotyczącą
prawnego uznania nowej płci pooperacyjnego transseksualisty oraz – po takiej
interwencji – na przepisy przyjmowane w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy
konkurującymi interesami publicznymi i prywatnymi. Trybunał uznał, że fińskie
prawo krajowe daje obecnie skarżącej szereg możliwości. Po pierwsze, może ona
utrzymać status quo swej sytuacji prawnej poprzez pozostanie w związku małżeńskim i tolerowanie niedogodności powodowanych posiadaniem męskiego numeru
tożsamości. W przeciwieństwie do sytuacji w niektórych innych państwach, w Finlandii zawarte wcześniej małżeństwo nie może być jednostronnie unieważnione
lub rozwiązane przez władze krajowe. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, by skarżąca kontynuowała swe małżeństwo. Po drugie, jeżeli skarżąca chce
osiągnąć zarówno prawne uznanie swej nowej płci, jak i prawną ochronę związku
z jej żoną, ustawodawstwo fińskie przewiduje możliwość przekształcenia ich małżeństwa w zarejestrowany związek partnerski, za zgodą żony skarżącej. W świetle
prawa krajowego po otrzymaniu zgody małżonka na zmianę płci, małżeństwo
z mocy prawa zostaje automatycznie przekształcone w zarejestrowany związek
partnerski, a zarejestrowany związek partnerski w małżeństwo, w zależności od
sytuacji. Trzecią opcją przewidzianą przez prawo krajowe jest możliwość rozwodu. Wbrew argumentom skarżącej, Trybunał stwierdza, iż nie istnieje w fińskim
systemie prawnym żadna okoliczność, która może być rozumiana jako zmuszanie
skarżącej do rozwodu wbrew jej woli. Wręcz przeciwnie, Trybunał stwierdza, iż
w fińskim systemie prawnym możliwość rozwodu zależy od uznania skarżącej.
Tym samym Trybunałowi pozostało rozstrzygnąć, czy w okolicznościach niniejszej sprawy system fiński zachowuje obecnie sprawiedliwą równowagę pomiędzy konkurującymi interesami i spełnia kryterium proporcjonalności. Trybunał
stwierdza, iż skutki przekształcenia małżeństwa skarżącej w zarejestrowany związek partnerski są minimalne, jeżeli chodzi o życie rodzinne skarżącej. Trybunał
podkreśla, iż art. 8 Konwencji chroni także życie rodzinne partnerów jednej płci
i ich dzieci. Nie ma zatem znaczenia, czy związek skarżącej z jej rodziną opiera się
na małżeństwie, czy na zarejestrowanym związku partnerskim. Trybunał uznaje
także, że w świetle obowiązującego prawa fińskiego późniejsze przekształcenie
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małżeństwa w zarejestrowany związek partnerski nie miałoby żadnego wpływu na
ojcostwo dziecka skarżącej. Jej córka w dalszym ciągu będzie uznawana za dziecko
małżeńskie. Ponadto, jak wskazał rząd, w systemie fińskim ojcostwo dorozumiane
na podstawie małżeństwa lub ojcostwo ustalone nie może zostać unieważnione
na tej podstawie, iż mężczyzna przechodzi później zabieg korekty płci i staje się
kobietą. To potwierdza fakt, iż – jak wskazał rząd – w żadnej ze spraw, w której takie przekształcenie miało już miejsce w Finlandii, nie zmienił się stosunek
prawny pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Trybunał zatem uznaje za ustalone, iż
przekształcenie małżeństwa skarżącej w zarejestrowany związek partnerski nie
miałoby wpływu na jej życie rodzinne chronione przez art. 8 Konwencji.
Konkludując Trybunał nie przychylił się do argumentacji skarżącej i nie
stwierdził naruszenia art. 8 Konwencji a brak prawnego uznania korekty płci
biologicznej skarżącej stanowi ingerencję w jej prawo do poszanowania życia
osobistego i rodzinnego, ale ingerencja ta nie jest nadmierna ani nieproporcjonalna. Wielka Izba zasadniczo utrzymała w mocy pierwszy wyrok Trybunału
z dnia 13 listopada 2012 r.
PRAWO DZIECKA PRZYSPOSOBIONEGO DO UZYSKANIA
INFORMACJI NA TEMAT SWOJEGO POCHODZENIA
Wyrok ETPCz Izba (Sekcja II) z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie Godelli przeciwko Republice Włoskiej – skarga nr 33783/09
Prawo do tożsamości, z którego wynika prawo do poznania swojego pochodzenia, stanowi integralną część pojęcia „życie prywatne”.
Państwa muszą mieć możliwość wyboru środków, jakie uważają za najbardziej odpowiednie, aby móc pogodzić ochronę matki i uprawnione oczekiwanie
zainteresowanej, że uzyska dostęp do informacji o jej pochodzeniu z poszanowaniem interesu ogólnego.
Skarga w tej sprawie została wniesiona przez obywatelkę Włoch Anitę Godelli
urodzoną w 1943 r., która po urodzeniu została pozostawiona w szpitalu przez
biologiczną matkę niezgadzającą się na ujawnienie swojej tożsamości4. Dziewczynka najpierw przebywała w domu dziecka, a następnie została adoptowana przez
rodzinę Godelli. Mając 63 lata, podjęła działania mające na celu poznanie swoich
rodziców biologicznych. Jej wniosek do władz został oddalony, ponieważ system
4

Szerzej zob. M. A. Nowicki, Godelli przeciwko Włochom – wyrok ETPC z dnia 25 września
2012 r., skarga nr 33783/09, [w:] M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór
orzeczeń Warszawa 2012, s. 231.
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włoski nie przewidywał żadnych możliwości uzyskania wiedzy o swym pochodzeniu w przypadkach, gdy dziecko nie zostało uznane przez rodziców biologicznych
po urodzeniu, opowiadając się tym samym jedynie po stronie interesu matki. Istotą
skargi nie było zakwestionowanie przez skarżącą stosunku przysposobienia łączącego ją z jej rodzicami adopcyjnymi, lecz poznanie okoliczności swych urodzin
oraz swego porzucenia, wraz z poznaniem tożsamości rodziców biologicznych.
W skardze do Trybunału skarżąca zarzuciła pozwanemu Państwu brak zapewnienia poszanowania jej życia prywatnego przez system prawny, który bezwzględnie
uniemożliwia podejmowanie działań identyfikujących tożsamość matki w przypadkach, gdy matka biologiczna zastrzegła poufność swych danych. Skarżąca nie
mogła dowiedzieć się niczego o swoich korzeniach nawet w ograniczonym zakresie,
jaki wynikał z ochrony interesów osoby trzeciej. Uważała, że w ten sposób doszło
do naruszenia jej prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji.
Trybunał w tym orzeczeniu w sposób wyraźny zaakcentował, że art. 8 Konwencji
chroni prawo do tożsamości i formowania swojej osobowości oraz do nawiązywania i rozwijania relacji z innymi osobami i światem zewnętrznym. Dodał także, że formowaniu osobowości sprzyja ustalenie szczegółów własnej tożsamości
i żywotny interes, chroniony w Konwencji w uzyskaniu informacji koniecznych
do ujawnienia prawdy dotyczącej ważnego aspektu tożsamości osobistej w tym
także tożsamości rodziców biologicznych. Okoliczności narodzin należą do życia
prywatnego dziecka, a następnie osoby dorosłej chronionego w art. 8 Konwencji.
Podobnie jak w sprawie Odièvre v. Francja 5 skarżąca miała pretensję do państwa,
że nie zapewniło jej poszanowania życia prywatnego, ponieważ jego system prawny
absolutnie uniemożliwiał uzyskanie wiedzy o matce biologicznej, jeśli ta domagała
się zachowania tego faktu w tajemnicy. Trybunał przypomniał, że kwestia dostępu
do informacji o swoim pochodzeniu i poznania rodziców biologicznych ma inny
charakter niż dostęp do akt osobowych dotyczących dziecka objętego opieką czy
dowodów domniemanego ojcostwa. Trybunał w niniejszej sprawie ustalił, czy
w sprawie została zachowana sprawiedliwa równowaga przy dokonywaniu porównania pomiędzy konkurującymi ze sobą prawami i interesami, a mianowicie
interesem skarżącej w postaci poznania swych korzeni z jednej strony, oraz interesem matki w zachowaniu swej anonimowości z drugiej strony6. Trybunał przyznał,
5

Zob. wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. skarga nr 42326/98.
K. Gałka, Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 września 2012 r., 33783/09, LEX/el. 2014, zauważyła, że „W wyroku w sprawie Godelli ETPC uznał, że „w związku z brakiem jakiegokolwiek
mechanizmu umożliwiającego wyważenie prawa skarżącej do poznania swojego pochodzenia
i interesu matki do pozostania anonimową, ślepe pierwszeństwo jest nieuchronnie przyznane
temu drugiemu”, co prowadziło do konkluzji, że „prawo włoskie nie próbowało zachować żadnej
równowagi między konkurującymi prawami i interesami”. Sugeruje to, że właściwie każde rozwiązanie, którego efektem będzie pełna i stała anonimowość biologicznej matki i w konsekwencji
6
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że interes jednostki w poznaniu swojego pochodzenia nie przestał istnieć wraz
z wiekiem, a wręcz przeciwnie. Skarżąca wykazała zresztą, że miała rzeczywisty
interes w poznaniu tożsamości swojej matki i chciała mieć w tym zakresie pewność. Postawa taka wskazywała na jej cierpienia moralne i psychiczne, nawet jeśli
nie zostało ono medycznie potwierdzone. Skarżąca ponadto wykazała autentyczne
zainteresowanie poznaniem tożsamości swej matki, skoro chciała uzyskać pewność w tej mierze. Trybunał zauważył, że w odróżnieniu od systemu francuskiego
ocenianego w sprawie Odièvre v. Francja ustawodawstwo włoskie nie próbowało
zachować równowagi między konkurującymi ze sobą prawami i interesami: prawem skarżącej do poznania swego pochodzenia i prawem oraz interesami matki
do anonimowości. Brakowało mechanizmu, który by to umożliwiał i w rezultacie
pierwszeństwo zostało przyznane tym drugim prawom i interesom. W wyroku
Odièvre v. Francja Trybunał zauważył, że nowa ustawa z dnia 22 stycznia 2002
r. dzięki utworzeniu Krajowego Centrum dostępu do Osobistego Pochodzenia
rozszerzała możliwość uchylenia tajemnicy tożsamości i ułatwiała poszukiwanie
biologicznych korzeni. Pozwalała osobom zainteresowanym domagać się uchylenia
tajemnicy danych matki z zastrzeżeniem jej zgody, jak również posiadania dostępu do informacji niegrożących jej identyfikacją. W niniejszej sprawie pozwane
Państwo nie dając dziecku adoptowanemu i nieuznanemu przy urodzeniu żadnej
możliwości zażądania dostępu do informacji nieujawniających tożsamości matki,
a dotyczących jego pochodzenia, które pozwoliłyby na ustalenie jakichkolwiek
informacji na temat jego korzeni, przy poszanowaniu interesów osób trzecich, nie
podjęło próby zachowania równowagi oraz proporcjonalności pomiędzy interesami zainteresowanych stron, a tym samym wykroczyło poza margines uznania
przysługujący mu w tej mierze.

brak możliwości poznania swojego pochodzenia przez jej dziecko (nawet typu „okna życia”/”baby boxes”), będzie niezgodne z konwencją. Należy jednak podkreślić, że w świetle powyższego
fragmentu uzasadnienia sedno niezachowania równowagi tkwi w bezwzględnym przyznaniu
pierwszeństwa tylko jednemu z interesów – interesowi matki. Tymczasem nie każde tego typu
wyważone rozwiązanie jest wyrazem „nieuchronnego przyznania ślepego pierwszeństwa” interesowi matki biologicznej, lecz niektóre z nich mogą być efektem starannego ważenia wielu różnych
interesów wchodzących w grę w tak złożonych sytuacjach (m.in. prawa dziecka do życia i zdrowia,
interesu ogólnego czy interesu osób trzecich [...]. W powyższym zakresie wyrok w sprawie Godelli może być odczytywany jako standard także dla obowiązków w zakresie prawa dostępu do
informacji o pochodzeniu biologicznym w sytuacji sztucznego zapłodnienia (heterologicznego).
Z pewnością są to także sytuacje złożone, w których aktualizuje się wiele konkurujących interesów, w części będą to jednak interesy inne niż w przypadku objętym skargą w komentowanej
sprawie, dlatego możliwości szerszego odesłania do wyroku Godelli są ograniczone”, tamże.
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ODMOWA TRANSKRYPCJI ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA
DZIECKA , KTÓREGO RODZICAMI SĄ DWIE KOBIETY
Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt II OSK 1298/13)

Tezy

1. Kierownik USC dokonujący transkrypcji aktu co do zasady nie bada
przedstawionego dokumentu pod względem merytorycznym. Wyjątkiem jest
jednak sytuacja, gdy w rezultacie dokonanej transkrypcji zagranicznego aktu
stanu cywilnego powstałby akt, którego treść byłaby sprzeczna z podstawowymi
zasadami porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Obowiązujące przepisy jednoznacznie określają możliwość zawarcia
małżeństwa czy przysposobienia dziecka, wymieniając kobietę i mężczyznę. Nie
przyznają tych praw osobom tej samej płci, co ma bezpośrednie przełożenie na
ustalenie pochodzenia dziecka. Art. 18 Konstytucji RP jednoznacznie rozstrzyga, że tylko związek kobiety i mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo
i tylko taki związek korzysta z ochrony i opieki Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W ramach transkrypcji kierownik USC opisuje jedynie akt podlegający
transkrypcji przytaczając jego treść bez żadnych zmian. W wyniku transkrypcji
powstaje polski akt stanu cywilnego, który nie różni się treścią od aktu transkrybowanego, a pod względem formy, mocy dowodowej oraz zasad korekty, nie
różni się od aktów stanu cywilnego rejestrujących zdarzenia krajowe.
4. Zawsze obok matki dziecka w akcie urodzenia wpisuje się jako drugie
z rodziców osobę płci męskiej. Żaden z przepisów nie przewiduje możliwości
wpisania w akcie urodzenia dziecka obok matki dziecka jako drugiego z rodziców
– drugiej kobiety. Przepisy obowiązujące na terenie RP nie przewidują także,
ani możliwości usankcjonowania związku osób tej samej płci, ani możliwości
*
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przysposobienia dziecka przez osoby tej samej płci (zgodnie z art. 115 § 1 K.r.o.
przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie).
5. Zagraniczny akt stanu cywilnego, jako dokument urzędowy, ma na terenie
Polski taką samą moc jak polski akt stanu cywilnego.
6. Do polskich ksiąg stanu cywilnego można transkrybować akty stanu
cywilnego bez względu na datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, a także
bez względu na to, czy osoba, której akt ten dotyczy jest obywatelem polskim,
a także, czy w Polsce ma miejsce stałego zamieszkania.
7. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu
cywilnego nie ma charakteru rejestracyjnego. Transkrypcja sprowadza się jedynie do przetransponowania pod względem językowym i formalnym obcego aktu
stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzędowy i w formie obowiązującej dla rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
8. Czynność polegająca na wpisaniu zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego ma charakter formalnoprawny, nie wymaga przeprowadzania postępowania
dowodowego i polega na przeniesieniu treści zawartej w odpisie zagranicznego
aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego. Organ dokonując wpisu
zagranicznego aktu stanu cywilnego nie może podać innej treści aktu, niż treść
wynikająca z tego dokumentu.
9. Przepis art. 40 P.a.s.c. ma charakter ius cogens i w sposób enumeratywny
wskazuje obligatoryjną treść polskiego aktu urodzenia dziecka.
10. Zasada wyrażająca poddanie pod ochronę Państwa małżeństwa jako
związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa jest zasadą
rangi konstytucyjnej, wyrażoną w art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
11. Skoro system prawny uznaje, że dziecko może być poczęte przez rodziców (a więc osoby o różnej płci) i w związku z tym nakazuje czynienie stosownych
adnotacji w aktach stanu cywilnego, to sofizmatem, a więc świadomym błędem,
czynionym w celu wywarcia wpływu na korzystne dla siebie orzeczenie, jest twierdzenie, że nieprzyznanie praw związkowi jednopłciowemu (niewynikających z ius
cogens) jest nierównym traktowaniem wobec prawa lub dyskryminacją.
12. Moc dowodowa zagranicznego aktu stanu cywilnego nie zależy od wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy
P.a.s.c.
13. Wymóg stosowania się do przepisów obowiązującego prawa krajowego,
które nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, jest wymogiem pozwalającym na utrzymanie zasady równości wszystkich wobec prawa stanowionego
i powszechnie obowiązującego, a ponadto zapobiega dyskryminacji.
14. Dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
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29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego jest możliwe, o ile nie
pozostaje w sprzeczności z polskim systemem prawnym.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rudnicka (sprawozdawca)
Sędziowie: sędzia NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz, sędzia del. WSA
Jerzy Siegień
Protokolant: starszy asystent sędziego Marta Sikorska
po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A.D. i S.D. od wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Łd
1100/12, w sprawie ze skargi A.D. i S.D. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]
listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wpisania do księgi urodzeń
aktu urodzenia dziecka
oddala skargę kasacyjną.
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 14 lutego
2013 r., sygn. akt III SA/Łd 1100/12 [niepubl.] oddalił skargę A.D. i S.D. na
decyzję Wojewody [...] z dnia 13 listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wpisania do księgi urodzeń aktu urodzenia dziecka.
Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.
W dniu 7 sierpnia 2012 r. A.D. i S.D., zamieszkałe w Wielkiej Brytanii,
złożyły w Urzędzie Miasta Ł. wniosek o sporządzenie w polskich księgach stanu
cywilnego zagranicznego aktu urodzenia L.D., urodzonej w dniu 19 grudnia
2011 r. w Londynie (Wielka Brytania). Do wniosku został załączony między
innymi brytyjski dokument urzędowy – Uwierzytelniona Kopia Wpisu do Ewidencji. Zgodnie z ustawą z 1953 roku o Rejestracji Narodzin i Zgonów – wraz
z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Z treści powyższego dokumentu wynika, że S.D. jest matką L.D., natomiast A.D., urodzona w Polsce,
jest wpisana jako rodzic dziecka. Ponadto w piśmie z dnia 3 sierpnia 2012 r.,
załączonym do tego wniosku, A.D. wnosiła o rejestrację aktu urodzenia córki
powołując się na art. 14 i art. 16 ustawy o obywatelstwie polskim. Z góry też
zakwestionowała argument, że skoro nie jest biologiczną matką dziecka, to
dziecku nie należy się obywatelstwo polskie. Stwierdziła, że obywatel polski
płci męskiej figurujący w brytyjskim akcie urodzenia nie napotkałby żadnych
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trudności z umiejscowieniem aktu urodzenia dziecka w Polsce, choć nie byłby
biologicznym ojcem tego dziecka.
Decyzją z dnia [...] października 2012 r. Kierownik USC w Ł. odmówił – na
podstawie art. 73 ust. 1 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) – wpisania
do księgi urodzeń aktu urodzenia L.D., urodzonej w dniu 19 grudnia 2011 r.
w Londynie.
Od powyższej decyzji A.D. wniosła odwołanie do Wojewody [...].
Decyzją z dnia [...] listopada 2012 r. Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.
Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego, akt cywilny sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub
z urzędu. Organ podzielił pogląd wyrażony w uzasadnieniu decyzji I instancji,
że kierownik USC dokonujący transkrypcji aktu co do zasady nie bada przedstawionego dokumentu pod względem merytorycznym. Wyjątkiem jest jednak
sytuacja, gdy w rezultacie dokonanej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego powstałby akt, którego treść byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadę
tę należy wywieść z reguły określonej w art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
– Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432), który
stanowi, że prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki
sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Do takiej samej konkluzji prowadzi także zastosowanie przepisu art. 1146
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego [tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 101,
ze zm.], dotyczącego uznawania orzeczeń, który także odwołuje się do klauzuli
porządku publicznego.
Organ wyjaśnił przy tym, że klauzula porządku publicznego definiowana
jest w doktrynie jako nadzwyczajny środek ochrony własnego porządku prawnego przed ingerencją obcych rozwiązań prawnych, których skutki są nie do
pogodzenia z elementarnym poczuciem prawnym ukształtowanym na gruncie
własnego systemu. Należało zatem rozważyć, czy w przedmiotowej sprawie uzasadnione było zastosowanie klauzuli porządku publicznego, skoro w złożonym
brytyjskim odpisie aktu narodzin dziecka wskazane są dwie kobiety S.D. – matka
oraz A.D. – rodzic.
Zdaniem organu przedłożony do transkrypcji brytyjski akt urodzenia L.D.
nie może być wpisany do polskich ksiąg z powodu jego sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [tekst
jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788, ze zm.]. Powołana ustawa precyzyjne określa
kwestie związane z pochodzeniem dziecka. Określa, że matką jest kobieta, która
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je urodziła. Natomiast przepisy dotyczące ojcostwa, niezależnie od sposobu jego
ustalenia, w każdym przypadku wymieniają mężczyznę. Organ odwoławczy
wskazał ponadto, że obowiązujące przepisy jednoznacznie określają możliwość
zawarcia małżeństwa czy przysposobienia dziecka, wymieniając kobietę i mężczyznę. Nie przyznają tych praw osobom tej samej płci, co w ocenie organu ma
bezpośrednie przełożenie na ustalenie pochodzenia dziecka. Organ podkreślił
również, że art. 18 Konstytucji RP jednoznacznie rozstrzyga, że tylko związek
kobiety i mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo i tylko taki związek
korzysta z ochrony i opieki Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewoda [...] również
podkreślił, że strona może się posługiwać zagranicznym aktem stanu cywilnego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na to, czy został on wpisany do
polskiej księgi stanu cywilnego. Z treści zaskarżonej decyzji nie wynika również
by odmowa transkrypcji uniemożliwiała złożenie wniosku o poświadczenie obywatelstwa L.D. W przypadku złożenia takiego wniosku będzie on rozpatrywany
w odrębnym postępowaniu.
A.D. i S.D. wniosły na powyższą decyzję Wojewody [...] skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że skarga nie jest uzasadniona, bowiem zaskarżone decyzja nie narusza ani prawa materialnego, ani
przepisów postępowania w stopniu, który mógłby mieć wpływ na wynik sprawy.
Sąd podniósł, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.
1264, dalej jako P.a.s.c.), akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być
wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej
lub z urzędu. Wpisanie do aktu zagranicznego do polskich ksiąg zwane jest „transkrypcją” albo „umiejscowieniem”. W ramach transkrypcji kierownik urzędu stanu
cywilnego opisuje jedynie akt podlegający transkrypcji przytaczając jego treść
bez żadnych zmian. W wyniku transkrypcji powstaje polski akt stanu cywilnego,
który nie różni się treścią od aktu transkrybowanego, a pod względem formy,
mocy dowodowej oraz zasad korekty, nie różni się od aktów stanu cywilnego
rejestrujących zdarzenia krajowe.
Sąd I instancji wskazał, że w rozpatrywanej sprawie w wyniku transkrypcji
aktu urodzenia L.D. powstałby akt, w którym w rubryce przeznaczonej na wpisanie danych ojca dziecka wpisana zostałaby kobieta. W związku z tym organ prawidłowo uznał, że najpierw należy ocenić, czy w tym wypadku transkrypcja aktu
urodzenia nie wywoła skutków sprzecznych z podstawowymi zasadami porządku
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd przywołał postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2003 r., sygn. II CK 13/03 [OSNC z 2004 r. z. 5, poz. 80],
w którym wyrażono pogląd, że przez podstawowe zasady porządku prawnego należy rozumieć nie tylko fundamentalne zasady ustroju społeczno-politycznego,
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a więc zasady konstytucyjne, ale również naczelne zasady rządzące poszczególnymi dziedzinami prawa, w tym także prawa rodzinnego.
W niniejszej sprawie, zdaniem Sądu I instancji, przy ustalaniu podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej – na użytek klauzuli porządku publicznego należało brać przede wszystkim pod uwagę przepisy zawarte
w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ustawa ta w dziale IA zatytułowanym
„Rodzice i dzieci”, rozdziale I „Pochodzenie dziecka” jednoznacznie określa kwestie związane z pochodzeniem dziecka. Art. 619 K.r.o stanowi, że matką dziecka
jest kobieta, która je urodziła. Z kolei przepisy dotyczące ojcostwa (Oddział 2
„Ojcostwo”), niezależnie od sposobu jego ustalenia, zawsze jako ojca dziecka
wymieniają mężczyznę. Z tymi rozwiązaniami pozostają w zgodności uregulowania ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, która w art. 42 przewiduje tylko
możliwość wpisania mężczyzny jako ojca dziecka. Nawet w przypadku, gdy: nie
zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, brak podstaw do wpisania ojca dziecka na podstawie uznania dziecka lub sądowego ustalenia ojcostwa,
do akt urodzenia dziecka jako imię ojca wpisuje się imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion
zwykle w kraju używanych. Zawsze więc obok matki dziecka w akcie urodzenia
wpisuje się jako drugie z rodziców osobę płci męskiej. Żaden z przepisów nie
przewiduje możliwości wpisania w akcie urodzenia dziecka obok matki dziecka
jako drugiego z rodziców – drugiej kobiety. Przepisy obowiązujące na terenie RP
nie przewidują także, ani możliwości usankcjonowania związku osób tej samej
płci, ani możliwości przysposobienia dziecka przez osoby tej samej płci (zgodnie
z art. 115 § 1 K.r.o. przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie). Pojęcia
„rodzicielstwo”, „rodzice” zawsze odnoszą się do osób różnej płci, tj. kobiety
i mężczyzny, na co wskazuje także jednoznacznie art. 18 Konstytucji RP, który
stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
W ocenie Sądu I instancji dokonanie transkrypcji przedmiotowego aktu
urodzenia do polskich ksiąg pozostawałyby w sprzeczności porządkiem prawnym obowiązującym na terenie RP. Zaistniała zatem podstawa do wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji aktu urodzenia L.D. do polskich ksiąg
stanu cywilnego na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w zw. z art. 7 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe
i przepisami ustawy K.r.o., zawartymi w Dziale Ia „Rodzice i dzieci”, Rozdziale
I „Pochodzenie dziecka”, Rozdziale II „Stosunki między rodzicami a dziećmi”
i Dziale II „Przysposobienie”.
Odnosząc się do zarzutów podnoszonych w pismach strony oraz w skardze,
że odmowa transkrypcji narusza przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161), a w szczególności art. 14 i 16 tej
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ustawy, Sąd Wojewódzki podkreślił, że przedmiotem rozstrzygnięcia, które podlegało ocenie była kwestia transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego w innym
państwie. Organy w tej sprawie nie rozstrzygały kwestii obywatelstwa dziecka,
a więc nie mogły także naruszyć przepisów, które regulują te kwestie, gdyż ich
nie stosowały. Dokonanie oceny, czy istniała możliwość dokonania transkrypcji
takiego aktu urodzenia sporządzonego w innym państwie UE, w którym obok
matki dziecka, jako rodzic dziecka wpisana jest druga kobieta, pozostająca z matką dziecka w związku partnerskim, nie była w żadnym stopniu uzależniona od
posiadanego przez dziecko obywatelstwa.
Sąd podzielił także pogląd wyrażany wielokrotnie w orzecznictwie, że zagraniczny akt stanu cywilnego, jako dokument urzędowy, ma na terenie Polski
taką samą moc jak polski akt stanu cywilnego.
W ocenie Sądu odmowa transkrypcji nie pozostaje również w sprzeczności z uregulowaniami UE. Wszystkie orzeczenia, na które powoływały się
skarżące dotyczą uznawania nazwisk. W orzeczeniach tych Europejski Trybunał Sprawiedliwości przesądził o obowiązku jednego państwa członkowskiego
do zaakceptowania na swoim terytorium skutków nabycia przez obywatela UE
określonego statusu i nazwiska w innym państwie członkowskim. (np. wyrok
Trybunału (Wielka Izba) z dnia 14 października 2008 r. w sprawie C-353/06
wszczętej przez Stefana Grunkina, Dorotheę Reginę Paul [ZOTSiS z 2008 r. Nr
10, s. I-7639]).
Gdy natomiast chodzi o kwestie adopcji dzieci i uprawnienia w tym zakresie
osób tej samej płci pozostających w związkach partnerskich, Europejski Trybunał
Praw Człowieka w wyroku z dnia 15 marca 2012 r. (25951/07) (w sprawie tej
zaskarżono odmowę orzeczenia adopcji prostej dziecka A – biologicznego dziecka jednej z partnerek w zarejestrowanym związku partnerskim; skarżące jako
osoby niepozostające w związku małżeńskim nie mogły dokonać takiej adopcji)
stwierdził, że kwestia naruszenia art. 14 Konwencji [o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.]
pojawia się wówczas, gdy zachodzi różnica w traktowaniu osób znajdujących
się w porównywalnych położeniach. Różnica taka jest dyskryminująca, gdy nie
posiada obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia (…). Trybunał podkreślił, że
układające się Państwa cieszą się określonym marginesem uznania przy rozstrzyganiu, czy i w jakim zakresie różnice w położeniach, pod innymi względami analogicznych, uzasadniają różne traktowanie, włącznie z różnicami w traktowaniu
w świetle prawa. Trybunał w tej sprawie nie uznał aby miało miejsce naruszenie
art. 14 Konwencji w zw. z jej art. 8 (LEX nr 1130706).
Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosły A.D. i S.D., podnosząc
następujące zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego mające istotny
wpływ na wynik postępowania:
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a) art. 1 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 3
§ 2 P.p.s.a., polegające na wadliwym wykonaniu obowiązku kontroli zaskarżonej
decyzji Wojewody [...] pod względem jej zgodności z prawem, tj. art. 73 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 7 oraz art. 55 ust. 1 ustawy – Prawo
prywatne międzynarodowe, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 47 oraz art. 71 ust. 1
Konstytucji RP, a nadto art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, oraz art. 7 i art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 21
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
b) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 134 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 18,
art. 32 ust. 1, art. 47 oraz art. 71 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
c) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a. w związku z art. 14 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
d) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 134 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 7
oraz art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych w zw. z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii
Europejskiej oraz art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
e) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a. w związku z art. 7 P.p.m. oraz art. 55 ust.
1 P.p.m. w związku z art. 73 ust. 1 P.a.s.c.,
przez nieuwzględnienie skargi, pomimo naruszenia przez organ administracyjny, w procesie wydawania decyzji w/w przepisów, polegającego na wydaniu
decyzji odmownej w miejsce dokonania czynności materialno-technicznej w postaci wpisania do księgi urodzeń aktu urodzenia L.D.
W oparciu o powyższe zarzuty skarżące kasacyjnie wniosły o uchylenie
zaskarżonego wyroku oraz uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji organów
obu instancji, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy
wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu do ponownego rozpoznania, a ponadto zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżące kasacyjnie nie zgodziły się z poglądem wyrażonym przez wojewódzki sąd administracyjny, że sporządzenie aktu
stanu cywilnego wpisanego w polskich księgach dla L.D. naruszałoby podstawowe zasady prawa rodzinnego w Polsce. Zdaniem skarżących do takiego naruszenia doszłoby, gdyby skarżące domagały się transkrypcji aktu małżeństwa.
Taki wniosek stałby w jawnej sprzeczności z art. 18 Konstytucji oraz art. 1 K.r.o.,
statuujących expressis verbis zasadę różnopłciowości nupturientów. Ten ostatni
akt nie formułuje jednakże definicji „rodzica” ani „rodzicielstwa”, normując jedynie sposób ustalania macierzyństwa oraz ojcostwa.
Skarżące podkreśliły, że nie twierdzą, iż którakolwiek z nich jest „ojcem
dziecka”. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest również prawo do adopcji. Z powyższych względów niemożność sporządzenia aktu stanu cywilnego
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z informacją o matce dziecka oraz osobie (drugiego) rodzica nie wynika z podstawowych zasad Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a tym bardziej systemu
prawa (prawo rodzinne stanowi jedynie jedną z wielu gałęzi systemu prawa),
a sporządzenie takiego aktu stoi w istocie w sprzeczności z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy P.a.s.c., normującym wzór aktu urodzenia, zgodnie z którym widnieją w akcie rubryki „matka” i „ojciec”, tj. rozporządzeniem MSWiA
z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania
aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich
odpisów, zaświadczeń i protokołów [Dz.U. Nr 136, poz. 884, z późn. zm.].
W ocenie skarżących, w realiach przedmiotowej sprawy należy ponadto
poddać rozwadze zasadność zastosowania klauzuli porządku publicznego. Skarżące nie domagają się ustalenia pochodzenia dziecka. Powstaje zatem pytanie,
czy rozstrzygnięcie spornej kwestii angażuje w istocie normy prawa brytyjskiego,
zgodnie z którym ustalone jest pochodzenie L.D. Pochodzenia tego nikt w toku
postępowania nie kwestionował.
Wskazano, że do oddalenia skargi kasacyjnej nie może prowadzić także
wykładnia przepisów Konstytucji RP. Wbrew stanowisku wyrażonemu w uzasadnieniu decyzji organu administracji art. 18 Konstytucji obejmuje ochroną
rodzicielstwo, nie definiując, iż rozumie się przez ten termin biologiczne macierzyństwo oraz biologiczne ojcostwo. Taka wykładnia pozostawiałaby zresztą
poza nawiasem ochrony rodziców adopcyjnych. Co istotniejsze, wykładnia taka
jest nie do obrony w świetle art. 47 Konstytucji, w szczególności rozpatrywanym
łącznie z art. 8 oraz 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności.
Odnośnie zarzutów naruszenia przepisów prawa międzynarodowego, skarżące powołały wyroki ETPCz, w których Trybunał wypowiadał się co do kwestii
różnicowania pozycji prawnej osób homoseksualnych i heteroseksualnych.
Zdaniem skarżących kasacyjnie dla przedmiotowej sprawy istotne znaczenie mają również normy prawa unijnego, w szczególności art. 6 ust. 1 Traktatu
o Unii Europejskiej oraz art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto zgodnie z gwarantującym swobodę przepływu osób art. 21 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postępowanie organów administracji
nosi znamiona naruszenia tej swobody. W przypadku bowiem małoletniej L.,
w Wielkiej Brytanii ma ona pełną rodzinę. W Polsce, w świetle wykładanego
w sposób prezentowany w niniejszym postępowaniu prawa, ma ona matkę oraz
nieznanego ojca, co prowadzi do odmiennego ukształtowania jej sytuacji prawnej
w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii i może zostać uznane za naruszenie traktatowej
zasady swobody przepływu osób.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
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Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż podniesione w niej
zarzuty nie są zasadne.
Podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty zmierzały do wykazania, że nie
było podstaw do wydania decyzji odmawiającej wpisania do polskiej księgi urodzeń aktu urodzenia L.D. sporządzonego w Londynie, w którym wpisano dwie
kobiety: jedną, jako matkę, a drugą, jako rodzica.
Aby rozstrzygnąć powyższe zacząć należy od wskazania, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) akt stanu
cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu
cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Do polskich ksiąg stanu cywilnego można transkrybować akty stanu cywilnego bez względu na datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, a także bez
względu na to, czy osoba, której akt ten dotyczy jest obywatelem polskim, a także, czy w Polsce ma miejsce stałego zamieszkania. W tym względzie wskazany
wyżej art. 73 ust. 1 P.a.s.c. nie wprowadza żadnych ograniczeń. W kwestii dotyczącej charakteru prawnego transkrypcji w doktrynie początkowo panowała
rozbieżność poglądów. W chwili obecnej w orzecznictwie zgodnie przyjmuje
się, że wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu
cywilnego nie ma charakteru rejestracyjnego. W tej kwestii kilkakrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, wskazując, że transkrypcja sprowadza się jedynie do
„przetransponowania pod względem językowym i formalnym obcego aktu stanu
cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzędowy i w formie obowiązującej
dla rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów” (postanowienia Sądu Najwyższego
z dnia 8 sierpnia 2003 r., sygn. V CK 6/02, publ. OSNC 2004, z. 7–8, poz. 131;
z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. III CZP 12/11, niepubl. [LEX nr 847153];
z dnia 3 czerwca 2011 r., III CSK 259/10, niepubl. [LEX nr 1129120] oraz
w uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. III CZP
58/12, publ. Biuletyn SN z 2012 r. z. 11, poz. 10).
Konsekwencją tak rozumianego pojęcia transkrypcji zagranicznego aktu
stanu cywilnego jest niedopuszczalność wprowadzania zmian w jego treści
w toku wpisywania do polskiej księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Czynność
polegająca na wpisaniu zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego ma charakter formalnoprawny, nie wymaga przeprowadzania postępowania dowodowego
i polega na przeniesieniu treści zawartej w odpisie zagranicznego aktu stanu
cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego. Organ dokonując wpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego nie może podać innej treści aktu, niż treść wynikająca
z tego dokumentu.
W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania w sporządzonym w Londynie akcie urodzenia dziecka L.D., jako matka dziecka wpisana została S.D., zaś
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w rubryce „rodzic” wpisano A.K., a to zgodnie z nowymi wzorami aktów urodzenia w Wielkiej Brytanii. Jeśli wziąć pod uwagę poczynione powyżej uwagi
dotyczące transkrypcji, to wpisując do polskiej księgi urodzeń tak sporządzony
za granicą akt urodzenia kierownik USC musiałby jedynie przenieść treść aktu
zagranicznego do polskiej księgi urodzeń. W konsekwencji do aktu urodzenia
dziecka wpisane zostałyby dwie kobiety, przy czym jedna z nich w rubryce
„ojciec”. Trzeba mieć bowiem na względzie, że zgodnie z § 1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu
prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
(Dz. U. Nr 136, poz. 884, ze zm.): „Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządza się według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do
rozporządzenia”. Wedle zaś załącznika nr 1 stanowiącego wzór aktu urodzenia
należy wpisać matkę i ojca (a nie jak w Wielkiej Brytanii – „rodzica”). Takie
działanie kierownika USC, które jako ojca dziecka wskazywałoby nie mężczyznę,
a kobietę, byłoby niezgodne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,
a ponadto mogłoby nosić znamiona poświadczenia przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy (tzw. fałszerstwo intelektualne – art. 271 § 1 k.k.). Nie chodzi przy tym wyłącznie o wzory druków, gdyż nawet gdyby druki miały rubrykę
„rodzic”, to przez „rodziców” rozumie się w Polsce w sposób jednoznaczny ojca
i matkę, zaś w aktualnym stanie prawnym niedopuszczalne jest wpisanie do aktu
stanu cywilnego dwóch kobiet, jako ojca i matki lub jako rodziców. Zdaniem
zaś Naczelnego Sądu Administracyjnego, nawet gdyby nazwa rubryki brzmiała
„rodzic”, to słowo rodzic w dawnej polszczyźnie występowało zawsze w znaczeniu
„ojciec”, istniał również żeński odpowiednik – rodzica, czyli „matka”. Semantyczne znaczenie słowa „rodzice” to: „ojciec i matka w stosunku do swojego
dziecka”, zaś „rodzic” oznacza jedno z rodziców lub ojca (Wielki Słownik Języka
Polskiego, Kraków 2012, opracowywany przez zespół językoznawców z całego
kraju w ramach projektu koordynowanego przez Instytut Języka Polskiego PAN,
pod honorowym patronatem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, praca naukowa
finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2013–2018”).
Naczelny Sąd Administracyjny, w związku z faktem, że transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego jest tzw. rejestracją wtórną w formie aktu stanu
cywilnego (art. 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 P.a.s.c.), w wyniku której powstaje
polski akt urodzenia dziecka, wskazuje ponadto na wyraźne i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych brzmienie art. 40 P.a.s.c. Przepis ten ma charakter ius
cogens i w sposób enumeratywny wskazuje obligatoryjną treść polskiego aktu
urodzenia dziecka. Zgodnie z przywołanym przepisem, w treści aktu urodzenia
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powinna znaleźć się wzmianka o nazwiskach obojga rodziców i miejscu ich zamieszkania (art. 40 ust. 2 pkt 3 P.a.s.c.). Brzmienie tego przepisu również nie
nasuwa wątpliwości interpretacyjnych.
Trafnie więc Sąd pierwszej instancji przywołał regulacje zawarte w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym, z których wynika w sposób nienasuwający żadnej
wątpliwości, że przepisy tego kodeksu, jako ojca dziecka zawsze wymieniają mężczyznę. Zgodnie z art. 619 K.r.o.: „Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła”,
zaś wedle art. 85 § 1 K.r.o.: „Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto
obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto
osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka”. § 2 powołanego
artykułu stanowi natomiast, że: „Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała
także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko
wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej
prawdopodobne”. Jest rzeczą dla Sądu oczywistą, że nie tylko biorąc pod uwagę
semantyczne znaczenia słów „rodzice” i „ojciec”, ale również i na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dziecko pochodzi ze związku kobiety
i mężczyzny. Również przysposobić dziecko mogą wyłącznie małżonkowie (art.
115 § 1 K.r.o.), a pojęcia „rodzicielstwo”, „rodzice” zawsze odnoszą się do osób
różnej płci.
Zasada wyrażająca poddanie pod ochronę Państwa małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa jest zasadą rangi konstytucyjnej, wyrażoną w art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.). Naruszenia tej
zasady nie można w żaden sposób przypisać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu, gdyż ani z treści orzeczenia, ani jego uzasadnienia wniosku takiego
wyprowadzić się nie da, sama zaś skarga kasacyjna nie zawiera w tym zakresie
przekonywującego wywodu. Nie można się bowiem zgodzić z poglądem, wyrażonym w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, w aspekcie próby uzasadnienia zarzutu naruszenia art. 18 Konstytucji, jakoby „nie sposób zaprzeczyć, iż możliwość
usankcjonowania na gruncie prawnym rodziny, w której funkcjonują rodzice
jednopłciowi stanowi w Polsce nadal swoiste novum wobec tradycyjnego wzorca
stosunków społecznych”. Otóż, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego,
należy nie tylko stanowczo zaprzeczyć takiej możliwości, gdyż polskie prawo nie
zna instytucji „rodziców jednopłciowych”, zaś „możliwości usankcjonowania na
gruncie prawnym” takiej „rodziny” w ogóle nie przewiduje, ale również wyraźnie
podkreślić, że użyty przez autora skargi kasacyjnej termin „rodzice jednopłciowi”
stanowi contradictio in se, jako że – nie tylko prawnie – ze związku jednopłciowego nie może być poczęte dziecko. Polski system prawny nie przyznaje tzw.
związkom partnerskim również praw rodzicielskich i nie umożliwia nadanie takim stanom faktycznym atrybutu stanu regulowanego prawem. Konsekwencją
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takiego stanu prawnego jest niemożność uznania osoby płci żeńskiej niebędącej
z natury rzeczy ojcem biologicznym dziecka, za „ojca” lub nawet „rodzica”.
Naczelny Sąd Administracyjny nie jest zaś władny do oceny konstytucyjności treści przepisów, nakazujących wpisywanie w treści aktu stanu cywilnego adnotacji odnośnie drugiego rodzica; nie wydaje się to zresztą w niniejszej
sprawie konieczne. Wprawdzie bowiem autor skargi kasacyjnej podnosi, że taki
wymóg jest sprzeczny z „fundamentalnymi zasadami porządku prawnego RP”,
ale wywodu tego nie rozwija. Naczelny Sąd Administracyjny stoi natomiast na
stanowisku, że wyżej wymieniony wymóg nie tylko nie jest sprzeczny z prawem,
ale wprost przeciwnie – wynika z prawa o charakterze ius cogens.
Błędnym jest w tym kontekście zarzut skargi kasacyjnej, wskazujący na
naruszenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie tylko art. 18 Konstytucji,
ale również art. 32 ust. 1 i art. 47 oraz art. 71 ust. 1 Konstytucji.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy
mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Pomimo, że autor
skargi kasacyjnej nie podaje, na czym to naruszenie ustawy zasadniczej w niniejszej
sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny miałoby polegać, tym niemniej
stwierdzić należy, że zasada równego traktowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przez prawo i władze publiczne oznacza, że system prawa w Polsce obowiązuje
wszystkich i wprowadzane przez ten system prawa i obowiązki należne są bez wyjątku wszystkim obywatelom, bez względu na ich płeć, przynależność lub wyznawane poglądy, a władza publiczna jest zobowiązana do takiego działania, które nie
jest dyskryminacyjne. Trudno jednakże uznać, że stosowanie prawa powszechnie
obowiązującego może stanowić przejaw nierówności wobec prawa lub przejaw
dyskryminacji przez władzę publiczną. To właśnie w wypadku dokonania niewłaściwej oceny prawnej i błędnej wykładni przepisu prawa cogentis przez organa
administracyjne lub sąd administracyjny, w wyniku której to wykładni przyznane
zostałyby jakiejś oznaczonej grupie obywateli prawa niewynikające z normy obowiązującej lub wręcz z nią sprzeczne, doszłoby do nierówności obywateli wobec
prawa. Rozstrzygnięcie w sposób odmienny w stosunku do różnych osób w analogicznym stanie faktycznym i prawnym jest zaś nie do pogodzenia z konstytucyjną
zasadą równości wobec prawa oraz zasadą zaufania obywateli do organów państwa.
Skoro system prawny uznaje, że dziecko może być poczęte przez rodziców (a więc
osoby o różnej płci) i w związku z tym nakazuje czynienie stosownych adnotacji
w aktach stanu cywilnego, to sofizmatem, a więc świadomym błędem, czynionym
w celu wywarcia wpływu na korzystne dla siebie orzeczenie, jest twierdzenie, że
nieprzyznanie praw związkowi jednopłciowemu (niewynikających z ius cogens)
jest nierównym traktowaniem wobec prawa lub dyskryminacją.
Podobnie chybionym jest zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 47
Konstytucji. Przepis ten stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
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prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim
życiu osobistym. Naczelny Sąd Administracyjny nie dopatruje się w treści orzeczenia Sądu I instancji naruszenia którejkolwiek ze wskazanych wyżej wartości.
Podobnie i w tym wypadku trudno jest uznać uzasadnienie skargi kasacyjnej za
traktujące wyczerpująco podniesiony zarzut. O ile więc trudno byłoby znaleźć
uzasadnienie dla twierdzenia, że zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny naruszył prawo do ochrony życia prywatnego
czci i dobrego imienia skarżącej, o tyle – nawet przy próbie znalezienia przez
Naczelny Sąd Administracyjny niewskazanej przez autora skargi kasacyjnej istoty
i faktycznej treści zarzutu – nie sposób uznać, że wyrok ten miałby naruszyć prawo skarżących do ochrony prawnej życia rodzinnego lub decydowania o swoim
życiu osobistym przez skarżących. Skarżące mogą bez jakichkolwiek przeszkód
o swoim życiu decydować, z którego to prawa w pełni korzystają; prawo to nie
zostało w żaden sposób zakwestionowane zaskarżonym wyrokiem lub poprzedzającymi go decyzjami organów orzekających. W żaden też sposób nie zostało
naruszone prawo do prawnej ochrony życia rodzinnego; po prostu obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej system prawny nie pozwala na uznanie za ojca
dziecka osoby płci żeńskiej.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego niezasadnym jest również
zarzut naruszenia art. 71 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem Państwo
w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne
i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
Autor skargi kasacyjnej również i w tym wypadku nie uzasadnia, na czym miałoby polegać rzekome naruszenie tego artykułu ustawy zasadniczej. Naczelny Sąd
Administracyjny, biorąc pod rozwagę argumenty przytoczone powyżej, stoi na
stanowisku, że ani organa administracji, orzekające w sprawie, ani Sąd I instancji
w żadnej zaś mierze nie prowadzi polityki społecznej, ani – tym bardziej – polityki gospodarczej. Trudno zaś zrozumieć niesprecyzowany ad meritum zarzut
autora skargi kasacyjnej, na czym miałoby polegać niezapewnienie przez Sąd
I instancji pomocy skarżącym i wobec tego ustalić, czy faktycznie znajdują się
one w trudnej sytuacji społecznej, a co najważniejsze – z czego autor skargi
kasacyjnej wnioskuje, że skarżące stanowią rodzinę, w takich warunkach się znajdującą. W związku z brakiem sprecyzowania zarzutu w tym zakresie Naczelny
Sąd Administracyjny uznaje więc zarzut za nieuzasadniony.
Należy także wyraźnie podkreślić, że nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby skarżące posługiwały się zagranicznym aktem urodzenia w polskim
sądzie bądź polskim urzędzie, gdyż stanowi on wyłączny dowód zdarzeń w nich
stwierdzonych, zgodnie z art. 4 ustawy P.a.s.c. Moc dowodowa zagranicznego
aktu stanu cywilnego nie zależy bowiem od wpisania go do polskich ksiąg stanu
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cywilnego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy P.a.s.c. O tym, że zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami
urzędowymi stanowi art. 1138 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który
nie wprowadza żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie. Zupełnie inną
natomiast kwestią jest wywodzenie określonych skutków prawnych z treści tego
aktu na terenie RP. Jak słusznie wskazał Sąd pierwszej instancji każda sytuacja
i każdy wniosek będzie podlegał odrębnej ocenie, w zakresie skutków jakie może
wywołać i ich zgodności z zasadami porządku prawnego RP, co pozostaje poza
zakresem rozpatrywanej sprawy. Wpisy w aktach stanu cywilnego nie wywołują
nie tylko konsekwencji materialnoprawnych, ale też innych konsekwencji.
Konsekwencje prawne to konsekwencje w zakresie uprawnień lub obowiązków. Ewidencyjny charakter rejestracji powoduje, że nie ma on wpływu
na kształtowanie uprawnień lub obowiązków, które mają źródła w regulacji
materialnoprawnej.
Ograniczenie przedmiotowe wpisów wprowadza art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, stanowiąc, że: „Akt stanu cywilnego powinien
zawierać tylko dane wymagane przez prawo. W szczególności w akcie stanu cywilnego nie można zamieszczać danych naruszających dobra osobiste”. To wyróżnienie i ścisłe wyodrębnienie form aktów stanu cywilnego ma znaczenie dla
wykładni art. 21 ust. 3 i art. 73 ust. 4 ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ogranicza to przedmiotowo zamieszczanie przypisków, wpisywanie wzmianek,
które nie mają związku z daną formą aktu stanu cywilnego.
Naczelny Sąd Administracyjny bierze również pod rozwagę wynikającą
z art. 73 ust. 1 P.a.s.c. zasadę dokonywania przez organ urzędu stanu cywilnego
transkrypcji aktu bez badania dokumentu pod względem merytorycznym. Jednakże, jeśli wpisanie zagranicznego dokumentu do polskich ksiąg stanu cywilnego zawiera treść sprzeczną z istniejącym porządkiem prawnym, to wówczas
uzasadnienie dla odstępstwa od tej zasady stanowią regulacje zawarte w ustawie
z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2011 r.
Nr 80, poz. 432, ze zm.). Stosownie do art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy, prawa
obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten
nie został w żadnej mierze naruszony przez Sąd pierwszej instancji. W literaturze
podkreśla się, że ratio legis klauzuli porządku publicznego jest wyłączenie zastosowania prawa właściwego w sytuacjach, kiedy jego zastosowanie prowadziłoby
do efektów w sposób oczywisty niezgodnych z porządkiem prawnym państwa
siedziby sądu rozstrzygającego sprawę. Jest to więc swoisty „zawór bezpieczeństwa” czy „filtr” prawa obcego. Klauzula ta jest wyjątkiem od zasady stosowania prawa obcego i jako wyjątek nie może być interpretowana rozszerzająco.
Klauzulę porządku publicznego wprowadził ustawodawca europejski w art. 21
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rozporządzenia Rzym I, a ustawodawca polski – w przepisie art. 7 P.p.m. (tak:
Piotr Ślęzak, Klauzula porządku publicznego i przepisy wymuszające swoje zastosowanie, [w:] Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Lex 2012 r.)
W doktrynie stwierdza się także, że: „Zarówno w ustawie z 1965 r. (art. 6),
jak i w ustawie nowej (art. 7) postanowiono, że prawa obcego nie stosuje się, jeżeli
jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tzw. klauzula porządku publicznego.
Nie ulega wątpliwości, że przy ustalaniu podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej – na użytek klauzuli porządku publicznego – należy brać
pod uwagę m.in. art. 18 Konstytucji i wynikającą z niego zasadę nakazującą jako
małżeństwo traktować w Polsce jedynie związek heteroseksualny. Klauzula porządku publicznego jest instytucją o utrwalonej już tradycji, obrosłą w bogatą
judykaturę i doktrynę. Stanowi ona wystarczające zabezpieczenie przed zastosowaniem prawa obcego przewidującego rozwiązania godzące w podstawowe (m.in.
konstytucyjne) wartości akceptowane w Polsce [...]. Prawo prywatne międzynarodowe, zgodnie z art. 1, reguluje właściwość prawa dla stosunków z zakresu
prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem. Tak określony
zakres przedmiotowy nie pozbawia znaczenia prawnego tej ustawy dla regulacji
publicznoprawnej. Regulacja art. 7 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe
dla wykładni prawa publicznego ma znaczenie w zakresie stosowania ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z tego względu, że zdarzenia cywilnoprawne są
podstawą dokonywania czynności publicznoprawnych, jakimi są czynności wpisu
w aktach stanu cywilnego. Daje to podstawę mocy obowiązującej klauzuli porządku publicznego do oceny stosowania przepisów prawa obcego do sporządzania
akt stanu cywilnego. Wyłącza to dokonywanie wpisów w aktach stanu cywilnego,
jeżeli jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego, zasadniczymi przyjętymi w konstytucyjnej regulacji” (M. Pazdan, Nowa polska ustawa
o prawie prywatnym międzynarodowym, „Państwo i Prawo” z 2011 r., z. 6, s. 28).
Nietrafnie wskazano w skardze kasacyjnej także zarzuty naruszenia regulacji prawa międzynarodowego i unijnego. W tej kwestii Sąd pierwszej instancji
zasadnie przywołał wyrok ETPCz z dnia 15 marca 2012 r., sygn. 25951/07,
w którym Trybunał stwierdził, że kwestia naruszenia art. 14 Konwencji pojawia
się wówczas, gdy zachodzi różnica w traktowaniu osób znajdujących się w porównywalnych położeniach. Różnica taka jest dyskryminująca, gdy nie posiada obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia, to jest wówczas, gdy nie realizuje
uprawnionego celu lub gdy nie została zachowana rozsądna relacja proporcjonalności pomiędzy stosowanymi środkami a realizowanym celem. Układające się
Państwa cieszą się ponadto określonym marginesem uznania przy rozstrzyganiu,
czy i w jakim zakresie różnice w położeniach, pod innymi względami analogicznych, uzasadniają różne traktowanie, włącznie z różnicami w traktowaniu
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w świetle prawa. Z jednej strony, Trybunał wielokrotnie stwierdzał, iż tak jak
ma to miejsce w przypadku różnego traktowania ze względu na płeć, różnice
w traktowaniu ze względu na orientację seksualną wymagają szczególnie poważnych powodów dla swego uzasadnienia. Z drugiej strony, Państwa korzystają z zasadniczo szerokiego marginesu uznania w odniesieniu do rozstrzygania,
w przypadkach stosowania środków z zakresu porządku publicznego w kwestiach
gospodarczych lub społecznych, czy i w jakim zakresie różnice w położeniach,
pod innymi względami analogicznych, uzasadniają różne traktowanie.
W orzecznictwie ETPCz przyjmuje się, że państwom wciąż wolno ograniczać dostęp do związków małżeńskich parom osób tej samej płci (wyrok ETPCz
z 24 czerwca 2010 r. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii). Odnosi się to
również do związków partnerskich.
Brak pogłębionej przez autora skargi kasacyjnej analizy stawianych zarzutów naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przywoływanych norm
prawa europejskiego, a w wielu wypadkach – w ogóle brak jakiegokolwiek uzasadnienia takich zarzutów, powoduje, że Naczelny Sąd Administracyjny pozbawiony jest możliwości oceny prawnej i faktycznej zasadności takich zarzutów.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzut naruszenia art. 14
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr
3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284),
ratyfikowanej oświadczeniem rządowym z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie
ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 285) jest nieprawidłowy.
Zgodnie z powołanym przepisem: „Korzystanie z praw i wolności wymienionych
w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej
z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn”.
Dla poprawnego sformułowania zarzutu kasacyjnego profesjonalny pełnomocnik powinien wskazać, które z praw lub wolności wymienionych w Konwencji
zostały naruszone i dlaczego. Nie jest rolą Sądu rozpatrującego skargę kasacyjną
poszukiwanie, jakie prawa lub wolności objęte zakazem dyskryminacji zostały
naruszone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny lub organa administracyjne.
To autor skargi kasacyjnej jest zobowiązany do należytego określenia zarzutu
skargi poprzez wskazania nie tylko normy generalnej, jaką jest wspomniany art.
14 Konwencji, ale przede wszystkim przepisu regulującego konkretne prawo lub
wolność, którego to naruszenia dopatruje się w zaskarżonym skargą kasacyjną
orzeczeniu. Tego warunku nie spełnia powołanie się w uzasadnieniu skargi kasacyjnej na wybrany pogląd doktryny (w osobie prof. M. Wyrzykowskiego), gdyż
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jest to pogląd osoby trzeciej, a nie zarzut skargi kasacyjnej, ani też na enigmatyczną konieczność wykładni art. 47 Konstytucji „w szczególności rozpatrywanym łącznie z art. 8 oraz art. 14 Konwencji [...]”. Powyższe, w aspekcie braku
wskazania, na czym miałoby polegać inkryminowane nieobjęcie ochroną życia
rodzinnego „rozumianego inaczej, niż rodzina tradycyjna” i stosowaniu prawa
obowiązującego przez organa administracji i Sąd pierwszej instancji nie pozwala
uznać także i zasadności zarzutu, podniesionego w skardze kasacyjnej.
Błędnym również, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, i niemającym uzasadnienia w stanie faktycznym jest zarzut naruszenia art. 7 i art. 21 ust. 1
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (2007/C 303/01), Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U.
z 2009 r. Nr 203, poz. 1569), ratyfikowanego przez Rzeczpospolitą Polską ustawą
z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 388). Zgodnie z art. 7
Karty każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu
i komunikowania się. Zgodnie zaś z art. 21 tejże Karty zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy
polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej,
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (ustęp 1
art. 21), a ponadto w zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich
postanowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na
przynależność państwową (ustęp 2 art. 21).
Oddalenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi na decyzję kierownika USC o odmowie wpisania do księgi urodzeń aktu urodzenia L.D. nie narusza w żaden sposób prawa skarżących do poszanowania ich życia prywatnego
i rodzinnego. Jest bowiem rzeczą poza sporem, że przedmiotem tegoż postępowania nie było ani życie rodzinne skarżących, ani ich życie prywatne, ale kwestie
dotyczące warunków formalnych, wymaganych dla dokonania danego wpisu do
księgi urodzin USC. Ani decyzja odmowna, ani zaskarżony wyrok w motywach
podjętych orzeczeń nie kwestionują i nie naruszają obu wyżej wymienionych
praw, natomiast wskazują na brak podstaw prawnych w zakresie prawa krajowego,
umożliwiających dokonanie wpisu zgodnie z wnioskiem. Zgodnie zaś z art. 7
K.p.a. organa administracji działają na podstawie przepisów prawa, które to przepisy nie zawsze muszą być – jak w niniejszej sprawie – zgodne z subiektywnym
oczekiwaniem stron. Skoro decyzja organu administracji podjęta została zgodnie
z prawem obowiązującym w dacie i w miejscu orzekania, to Wojewódzki Sąd
Administracyjny był zobowiązany utrzymać taką decyzję w mocy. Nie sposób
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natomiast ze stanu faktycznego sprawy wywieść, że odmowa wpisu do księgi
urodzeń aktu urodzenia dziecka spowodowana byłą dyskryminacją; w szczególności ze względu na płeć lub przekonania, wszelkie inne poglądy lub orientację
seksualną, ani ze względu na inne okoliczności wymienione w ust. 1 art. 21 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej. Przyczyną wyłączną odmowy dokonania
wpisu był fakt, że wpis zgodny z wnioskiem byłby sprzeczny z obowiązującym
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawem, słusznie przytoczonym w uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji. Jak była o tym mowa powyżej, nie ma ponadto
prawnej możliwości wpisania w akcie urodzenia, obok matki dziecka, osoby płci
żeńskiej, zamiast (lub w miejsce) ojca dziecka.
Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje ponadto, że zgodnie z Wyjaśnieniami dotyczącymi Karty praw podstawowych (2007/C 303/02), sporządzonymi
pierwotnie w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę
praw podstawowych Unii Europejskiej, uaktualnionymi pod kierunkiem Prezydium Konwentu Europejskiego z uwzględnieniem dostosowań dokonanych
w tekście Karty przez ten Konwent (w szczególności w artykułach 51 i 52) oraz
ewolucji prawa Unii – [wyjaśnienie odnoszące się do] art. 21 ust. 1: „dotyczy on
[...] dyskryminacji ze strony instytucji i organów Unii w wykonywaniu kompetencji przyznanych im na mocy Traktatów oraz ze strony Państw Członkowskich,
wyłącznie gdy wykonują one prawo Unii”. Jak wynika z powyższego, zarzut autora
skargi kasacyjnej i z tego też powodu jest niezasadny.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30), Naczelny Sąd Administracyjny zwraca
uwagę, że zgodnie z tym przepisem: „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku,
w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką
samą moc prawną jak Traktaty”. Nie jest więc zrozumiałym zarzut naruszenia
tego przepisu przez Sąd I instancji. W żadnej mierze nie kwestionował on, że
Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska prawa, wolności i zasady określone
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. kwestionuje. Jak też wyjaśniono powyżej, w omawianej sprawie nie można dopatrzyć się
orzeczenia, zapadłego z pobudek dyskryminacyjnych „ze względu na orientację seksualną” lub naruszenia zasady równości obywateli wobec prawa. Wręcz
przeciwnie, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wymóg stosowania się
do przepisów obowiązującego prawa krajowego, które nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej w omawianym zakresie, jest wymogiem pozwalającym
na utrzymanie zasady równości wszystkich wobec prawa stanowionego i powszechnie obowiązującego, a ponadto zapobiega dyskryminacji.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, ze zm.) należy zwrócić uwagę, iż
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stanowi on, że: „Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania
się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i środkach przyjętych w celu
jego wykonania”. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że odmowa wpisu
w księdze urodzeń aktu urodzenia dziecka w żaden sposób nie wpływa na prawo dziecka ani jego matki do swobodnego przemieszczania się w ramach Unii
Europejskiej, w tym prawa do swobodnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub państwie właściwym według miejsca urodzenia dziecka. Należy pamiętać, że od dnia 13 października 2006 r. obowiązuje (rzecz jasna, z uwzględnieniem daty akcesji danego kraju do Unii Europejskiej) kraje członkowskie Unii
Europejskiej rozporządzenie (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), które
ogranicza prawo swobodnego poruszania się po obszarze krajów członkowskich
UE, ale wyłącznie przez obywateli państw niebędących członkami Unii. Obywatele zaś krajów członkowskich Unii Europejskiej mają zagwarantowaną swobodę
przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich, a to
z uwagi na postanowienia układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.Urz. UE L z 2000 r.
Nr 239, s. 13; Wyd. spec. UE t. 19, rozdz. 02, s. 3), zwanego Układem z Schengen.
Polska wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej dołączyła do strefy
Schengen 21 grudnia 2007 r., przyjmując ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium. Zgodnie z tym Układem, począwszy od
dnia 5 czerwca 1985 r., (z uwzględnieniem daty akcesji danego kraju do Unii
Europejskiej) zniesione zostały w praktyce formalności przewidziane dla obywateli Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich na wspólnych granicach
między Państwami Unii, co oznacza obecnie pełną swobodę przemieszczania
się i pobytu obywateli każdego z państw Unii Europejskiej na terenie innego
państwa UE – niezależnie od treści wpisu w księdze urodzeń właściwego urzędu
stanu cywilnego.
Stwierdzić zatem należy, że dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu
stanu cywilnego do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego na podstawie art. 73
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) jest możliwe, o ile nie pozostaje
w sprzeczności z polskim systemem prawnym.
W tym stanie rzeczy, skoro skarga kasacyjna nie została oparta na usprawiedliwionych podstawach, na mocy art. 184 ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak
w sentencji.
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Słowa kluczowe: transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, umiejscowienie aktu stanu
cywilnego, małżeństwo, rodzicielstwo, macierzyństwo, ojcostwo, ius cogens, klauzula porządku
publicznego, prawo prywatne międzynarodowe, prawa człowieka, dyskryminacja, związki partnerskie osób tej samej płci.

Powołane przepisy
1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.) – art. 8 ust. 1 i 2, art. 14;
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) [K.p.a.] – art. 7;
3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U.
z 2014 r. poz. 101, ze zm.) – art. 1138, art. 1146 § 1;
4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r.
poz. 788, ze zm.) [K.r.o.] – art. 1, art. 85 § 1–2, art. 115 § 1, art. 619;
5. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290,
ze zm.) – art. 6;
6. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264) [P.a.s.c.] – art. 2, art. 4, art. 7 ust. 1 i ust. 4, art. 21 ust. 3, art. 40, art. 42,
art. 73 ust. 1 i ust. 4;
7. Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą
Polską Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r.
Nr 61, poz. 285);
8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483,
ze zm.) – art. 18, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 47, art. 71 ust. 1;
9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) [K.k.]
– art. 271 § 1;
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z 1998 r. Nr 136, poz.
884, ze zm.) – § 1;
11. Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec
oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.Urz. UE 2000 L 239, s. 13; Pol. wyd. spec. UE t. 19, rozdz. 02, s. 3);
12. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2014 r. poz. 1647) – art. 1 § 2;
13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.) [P.p.s.a.] – art. 3 § 2, art. 134 § 1, art. 145 § 1
pkt 1 lit. a, art. 184;
14. Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, ze zm.) – art. 6 ust. 1;
15. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, ze zm.)
– art. 21;
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16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006
r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UE 2006 L 105, s. 1);
17. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2007 C 303, s. 1) – art. 7, art. 21;
18. Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2007
C 303, s. 17);
19. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz.
1569);
20. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie
dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 62, poz. 388);
21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE
2008 L 177, s. 6, ze zm.) – art. 21;
22. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161, ze zm.)
– art. 14, art. 16;
23. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80,
poz. 432) [P.p.m.] – art. 1, art. 7, art. 55 ust. 1.
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Piotr Skubiszewski

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Łodzi
pt. „Imię i nazwisko osoby fizycznej (nabycie, zmiana, rejestracja)
– aspekty międzynarodowe” (06.03.2015 r.)

W dniu 6 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Imię i nazwisko osoby fizycznej
(nabycie, zmiana, rejestracja) – aspekty międzynarodowe”, którą patronatem objęło czasopismo „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu
cywilnego” oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział
w Łodzi.
Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich objęła referaty naukowe i dyskusję, druga zaś poświęcona była panelowi studenckiemu,
w którym rozstrzygnięto konkurs dla studentów z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego i zaprezentowano rozwiązania kazusów dotyczących problematyki
imienia i nazwiska w sprawach z elementem międzynarodowym. Konferencję
otworzył główny organizator dr Michał Wojewoda. Referaty naukowe i dyskusje
podzielono na dwie sesje.
Sesję pierwszą rozpoczął referat dr Katarzyny Mikszy z Uniwersytetu
Römera w Wilnie pt. „Imię i nazwisko osoby fizycznej w ujęciu prawno-porównawczym”. Referentka omówiła zasady tworzenia imion i nazwisk w poszczególnych europejskich porządkach prawnych oraz zagadnienie nazwisk dzieci
pozamałżeńskich, z czym związana jest nierozłącznie kwestia ustalenia pochodzenia dziecka. Wskazała generalna zasadę, w myśl której jeżeli ustalone zostało
pochodzenie dziecka w stosunku do obojga rodziców to nazwisko dziecka zostaje
nadane identycznie jak nazwisko dziecka małżeńskiego, a jeżeli ojcostwo dziecka
nie zostało ustalone, wówczas nabywa ono nazwisko matki. Ponadto referentka
poruszyła zagadnienie nazwiska rodowego, zmiany nazwiska noszonego w trybie
administracyjnym i ustawowych przesłankach oraz zmiany nazwiska wskutek zawarcia małżeństwa. Zaznaczyła tytułem przykładu, iż w prawie hiszpańskim czy
Mgr Piotr Skubiszewski, aplikant przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

224

Piotr Skubiszewski

francuskim nazwisko nabyte w chwili urodzenia nie ulega zmianie. Dr Katarzyna
Miksza stwierdziła, że ustawodawstwa europejskie nie przewidują automatycznej
zmiany nazwiska przez małżonków w chwili zawarcia małżeństwa i zachowana została w tym względzie autonomia woli małżonków. Na koniec referentka podzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi przysposobienia jako zdarzenia
prawa rodzinnego mogącego skutkować zmianą nazwiska. Zwróciła uwagę, że
sposób regulacji zmiany nazwiska przy przysposobieniu jest zgodny w krajach
europejskich. Przysposobiony nabywa nazwisko przysposabiającego, a jeśli przysposabiają małżonkowie, przysposobiony nabywa nazwisko takie, jakie nosiłyby
dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Podkreśliła, że to od rodzaju przysposobienia
zależy, jakie nazwisko będzie nosiła osoba przysposobiona.
Następnie wystąpił mgr Filip Nowak z Uniwersytetu Łódzkiego. Referat
dotyczył problemu wskazania prawa właściwego dla imienia i nazwiska w świetle
regulacji zaproponowanej przez ustawodawcę polskiego w ustawie z dnia 4 lutego
2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe1. Wyjaśnił, kiedy regulacja prawna z artykułu 15 P.p.m. będzie znajdowała zastosowanie. Ponadto referent po
skrótowym przedstawieniu rozwiązań występujących w wybranych obcych systemach kolizyjnych oraz zasygnalizowaniu prób ujednolicenia norm prawnych
podejmowanych na poziomie ponadnarodowym, przeszedł do analizy obecnie
obowiązującego w Polsce stanu prawnego i dokonał oceny zaproponowanych
łączników norm kolizyjnych. Wskazał na pojawiające się w doktrynie głosy
krytyczne dotyczące zarówno samego pomysłu wprowadzenia bezpośredniej
regulacji prawnej dotyczącej imienia i nazwiska oraz wyraził wątpliwości, które
pojawić mogą się przy próbach jej stosowania w praktyce.
Następnie wystąpił dr Michał Wojewoda z Uniwersytetu Łódzkiego z referatem dotyczącym międzynarodowego uznawania imion i nazwisk. Wskazał,
że zasada niepodzielności stanu cywilnego w zakresie imienia i nazwiska osoby
fizycznej znajduje w stosunkach międzynarodowych coraz powszechniejszą akceptację. Wyraził pogląd, że akceptacja zdarzeń dotyczących imienia i nazwiska
zachodzących w innych państwach przez praktyków będzie się utrzymywać i być
może uda się ją stopniowo rozszerzyć na kolejne elementy stanu cywilnego.
Ponadto referent omówił zasady opracowania metod uznawania imion i nazwisk
w polskim porządku prawnym. Zaznaczył, że żadna z zasygnalizowanych w niniejszym nie jest bezwarunkowa. Wskazał, że klauzula porządku publicznego
zyskuje nowy wymiar i nie traci na aktualności.
Następnie nastąpiła żywa i interesująca dyskusja uczestników konferencji.

1

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80,
poz. 432 ze zm.), [dalej cyt.: P.p.m.].
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Po półgodzinnej przerwie rozpoczęto drugą sesję referatów naukowych
konferencji. Otworzył ją wykład dra Piotra Kasprzyka, redaktora naczelnego
czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” i mgra Piotra Skubiszewskiego aplikanta radcowskiego przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Lublinie dotyczący problematyki imienia i nazwiska
w kontekście transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego. Referat w swojej
zasadniczej treści zawierał materiał opracowany w dwóch artykułach zawartych
w numerze 1/2013 i 2/2013 Metryki2. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę
na przywoływany w trakcie konferencji wyrok Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka ws. Bułgakov przeciwko Ukrainie3. Sprawa dotyczyła zarzuconej
przez obywatela Ukrainy pochodzenia rosyjskiego mieszkającego w Symferopolu „ukrainizacji” jego imienia „Dmitriy” w dokumentach urzędowych. Imię to
zostało zamienione w niektórych dokumentach, w tym w paszporcie, na „Dmytro”. Skarżący twierdził, że z powodu zmienionej pisowni imienia miał trudności
w podróży, zwłaszcza do Rosji, a także kłopoty związane z imieniem i nazwiskiem
w brzmieniu ukraińskim na Krymie, gdzie większość ludności jest rosyjskojęzyczna. Trybunał wielokrotnie potwierdzał, że przepis art. 8 Konwencji stosuje się do sporów związanych z imionami i nazwiskami. Przypomniał decyzje
o odrzuceniu skarg w sprawach Mentzen alias Mencena przeciwko Łotwie oraz
Kuharec alias Kuhareca przeciwko Łotwie (obie z dnia 7 grudnia 2004 r.), w których rozważał, czy dodanie do obcego nazwiska końcówki żeńskiej (w sprawie
Kuharec) lub transliteracja obcego imienia zgodnie z łotewskimi zasadami fonetycznymi (w sprawie Mentzen) oznaczały naruszenie art. 8 Konwencji. W obu
tych sprawach Trybunał określił pewne zasady: a) pisownia imion i nazwisk
mimo że dotyczy w istocie sfery życia prywatnego i rodzinnego, nie może być
oderwana od polityki językowej państwa, b) język nie jest wartością abstrakcyjną
i wiąże się ze sposobem posługiwania się nim, c) proces nadawania, uznawania
i posługiwania się imionami i nazwiskami należy do dziedzin, w których najsilniej
wyraża się specyfika narodowa, d) odosobniony charakter przyjętych w danym
kraju rozwiązań nie musi oznaczać naruszenia Konwencji zwłaszcza w dziedzinie tak ściśle związanej z tradycjami kulturowymi i historycznymi konkretnego
społeczeństwa. Z pewnością w sprawie Bułgakova chodziło jednak o coś więcej
2

Zob. P. Kasprzyk, P. Skubiszewski, Transkrypcja i transliteracja pisowni imion i nazwisk oraz
nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego. Cześć 1, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego
i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 1 s. 179–183; tenże, Transkrypcja i transliteracja pisowni
imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego. Cześć 2, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 2, s. 119–146.
3 Zob. Wyrok z dnia 11 września 2007 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Izba
(Sekcja II), Bułgakov przeciwko Ukrainie (skarga nr 59894/00).
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niż prostą transliterację lub gramatyczną adaptację („Dmitriy Vladimirovich”
na „Dmytro Volodymyrovych”). Na Ukrainie paszport wewnętrzny (będący
standardowym dokumentem tożsamości) zawiera dwie główne strony: jedną
po ukraińsku, a drugą po rosyjsku. Widnieje na nich imię i nazwisko posiadacza
paszportu odpowiednio w pisowni obu języków. Poza tym imiona i nazwiska
ukraińskie, rosyjskie i białoruskie są nie tylko transliterowane na ukraiński, ale
zawsze pisane w wersjach historycznej i etymologicznej W rezultacie często element ukraiński może poważnie różnić się od rosyjskiego, np. Dmitriy/Dmytro,
czy Aleksey/Oleksiy. W grupie wschodniosłowiańskiej system ten ma zastosowanie bez różnicy do wszystkich imion niezależnie od ich pochodzenia. Tak
więc imię „Afanasiy”, noszone przez obywateli pochodzenia rosyjskiego, zamieni
się na „Opanas” na ukraińskiej stronie paszportu wewnętrznego, a „etniczny”
Ukrainiec o imieniu „Opanas” będzie miał imię „Afanasiy” wpisane na stronie
rosyjskiej. Trybunał zwrócił uwagę na wyjątkowość tego systemu w Europie.
Przypomniał jednak, że odosobniona natura ustawodawstwa państwa członkowskiego nie musi oznaczać naruszenia Konwencji. Nie było żadnego dowodu
wskazującego, że system „ukrainizacji” nazwisk jako taki jest niezgodny z wymaganiami art. 8 Konwencji. Zdaniem Trybunału należy odrębnie ocenić dwie różne sytuacje dotyczące nazwisk w dokumentach urzędowych. Pierwsza dotyczy
wpisywania nazwiska do dokumentu po raz pierwszy (np. do aktu urodzenia lub
pierwszego paszportu), kiedy wymagany jest język ukraiński. W drugiej chodzi
o sytuację, w której dana osoba używała przez pewien czas „zukrainizowanego”
imienia i nazwiska, a potem z jakichś powodów chce z tego zrezygnować i wrócić
do pierwotnego nazwiska. W tej sprawie chodziło właśnie o tę drugą sytuację.
Skarżący przedstawił wiele dokumentów (dyplom uniwersytecki, kartę ubezpieczeń społecznych itp.) wydanych wyłącznie po ukraińsku, w których jego imię
widniało w formie, w jakiej zostało wpisane do paszportu wewnętrznego – a więc
„zukrainizowanego” Dmytro. Rząd twierdził, że Bułgakov mógł wnieść o zmianę
nazwiska w drodze specjalnej procedury. Trybunał potwierdził to, podkreślając,
że nie była ona nadmiernie skomplikowana i uciążliwa. W tych warunkach odmowa wydania nowych paszportów zawierających imię i nazwisko w zmienionej
formie i pisowni nie była nieuzasadniona ani arbitralna. W związku z zarzutem
dyskryminacji Trybunał podkreślił, że skarżący kwestionował w sposób ogólny
„ukrainizację” nazwisk. Ze względu na szeroką swobodę państw w tej dziedzinie
państwo mogło przyjąć – zgodnie z długotrwałą i ogólnie akceptowaną tradycją
posługiwania się dwiema różnymi formami tego samego imienia i nazwiska po
rosyjsku i ukraińsku – że brak jasno wyrażonego sprzeciwu oznaczał zgodę. Nie
było więc dyskryminacji.
Sesję zamknął wykład dr Anny Barańskiej z Uniwersytetu Łódzkiego
pt. „Uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć o zmianie imienia i nazwiska”.

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Łodzi pt. „Imię i nazwisko osoby fizycznej [...]”...
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W interesujący sposób przedstawiła zagadnienie trybu uznania na terenie Polski zagranicznych rozstrzygnięć w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska oraz
omówiła zmiany w zakresie skuteczności na terenie Polski rozstrzygnięć organów
państw obcych co do spraw z zakresu postępowania cywilnego. Ponadto dokonała analizy prawnej charakteru sprawy o zmianę imienia i nazwiska w oparciu
o kodeks postępowania cywilnego4. Wskazała, że związki pomiędzy prawem cywilnym i administracyjnym w zakresie stanu cywilnego są szczególnie bliskie.
Zdarzenia, które mają wpływ na stan cywilny osób (urodzenie, zawarcie i rozwiązanie małżeństwa) powierzono do rejestracji organowi administracyjnemu,
który wchodzi w skład urzędu gminy, ale sprawy o sprostowanie, unieważnienie,
ustalenie treści aktu stanu cywilnego rozpoznają sądy w trybie postępowania
nieprocesowego (art. 36, 39, 40 P.a.s.c.)5.
Na tym konferencję zakończono.

Konferencja naukowa w Łodzi 6 marca 2015 r. Od lewej: mgr Piotr Skubiszewski, mgr Filip Nowak,
dr Piotr Kasprzyk, dr Katarzyna Miksza, dr Michał Wojewoda, prof. dr hab. Andrzej Mączyński,
prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka i dr Anna Barańska

4

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r., poz. 101 ze zm.).
5 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1741).
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Przegląd zmian, jakie wniosła nowa ustawa
z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Wprowadzenie
W dniu 28 listopada 2014 r. została uchwalona ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego1.
Istotą zmian jest stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej przez wszystkie USC w Polsce oraz usprawnienie i uproszczenie postępowań
związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. Co do zasady, został utrzymany
obecny charakter rejestracji stanu cywilnego oraz mocy dowodowej aktów stanu cywilnego.
Zasadniczym celem nowej regulacji, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest „podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego oraz poprawa sprawności procesów administracyjnych,
realizowanych przez państwo jako rejestratora zdarzeń”2.
Zasady ogólne rejestracji stanu cywilnego
Nowe zasady prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym
pozwoliły na:
a) odejście od papierowych aktów stanu cywilnego;
b) uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, w tym również w postaci dokumentu elektronicznego, w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP;
c) dostęp kierowników USC do elektronicznych aktów stanu cywilnego;
d) zwolnienie osób z obowiązku przedkładania w USC odpisów aktów stanu cywilnego
przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
e) zdalną aktualizację przez kierownika USC rejestru PESEL o zdarzeniach z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
f) odejście od decyzji administracyjnych na rzecz czynności materialno-technicznych zakończonych wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego przy transkrypcji i odtworzeniu
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
Dr Piotr Kasprzyk, FINiPJL
Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Uzasadnienie do projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z projektami aktów
wykonawczych, Druk sejmowy nr 2620 , s. 1.
1
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g) liberalizację zasad zawierania małżeństw poza USC na wniosek osób zamierzających
zawrzeć małżeństwo;
h) zastąpienie postępowań sądowych procedurą administracyjną w sprawach sprostowania
aktu stanu cywilnego na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub wcześniejszych aktów stanu cywilnego prowadzonych dla osoby albo zagranicznych dokumentów stanu
cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych,
w oparciu o inne dokumenty;
i) Umożliwiono również realizację poza siedzibą USC czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, tj. w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
uniemożliwiających osobisty udział w czynnościach lub innej niedającej się pokonać przeszkody,
czynności tej można dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.
Akt stanu cywilnego – zagadnienia ogólne
* Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym.
* Zdefiniowano akt stanu cywilnego. Na akt stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego
składają się: pierwotny wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie wraz z późniejszymi wpisami
wpływającymi na treść lub ważność danego aktu, dołączanymi do pierwotnego wpisu w formie
wzmianek dodatkowych.
* Sporządzenie aktu następuje w chwili dokonania przez kierownika USC pierwotnego
wpisu w rejestrze stanu cywilnego dotyczącego urodzenia, małżeństwa albo zgonu.
* Podstawą sporządzenia aktu jest protokół.
* Wyodrębniono dodatkowo dwa odpisy:
– odpis skrócony aktu urodzenia martwego dziecka – w celu zapewnienia osobie występującej o rejestrację urodzenia dziecka nieodpłatnego dokumentu zawierającego informację
o martwym urodzeniu,
– odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości – dokument wydawany z USC
bezpośrednio po rejestracji zgonu, który ze względu na brak danych identyfikujących osobę
zmarłą zawiera opis osoby zmarłej i rzeczy przy niej znalezionych.
* Odpisy zupełne i skrócone są drukami ścisłego zarachowania (obowiązek prowadzenia
ewidencji i rozliczania druków).
* Zdefiniowano pojęcie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego przez wyliczenie kategorii dokumentów z zakresu akt stanu cywilnego gromadzonych w aktach zbiorowych, określając
przy tym również formy ich prowadzenia. Wprowadzono zasadę, że w aktach zbiorowych są gromadzone oryginały dokumentów niepodlegające zwrotowi. Jedynie w odniesieniu do oryginału
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wprowadzono wyjątek, polegający na umożliwieniu
wydania oryginału dokumentu osobie przedkładającej ten dokument na jej wniosek, po sporządzeniu przez kierownika USC kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumentami akt
zbiorowych istniejącymi w postaci papierowej w dalszym ciągu są przede wszystkim protokoły
własnoręcznie podpisane przez osoby składające oświadczenia przed kierownikiem USC lub
konsulem w toku czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Akta zbiorowe są prowadzone
dwutorowo w sposób nawzajem się uzupełniający, tj. ta ich część, która ma postać elektroniczną,
jest przechowywana w rejestrze stanu cywilnego, zaś dokumenty sporządzone na papierze –
w postaci papierowej.
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* Przewidziano możliwość zamieszczania w rejestrze stanu cywilnego odwzorowania cyfrowego papierowego dokumentu z akt zbiorowych, jak również opisu dokumentów niesporządzonych w postaci dokumentów elektronicznych.
* Do rangi ustawowej została podniesiona zasada, że akty stanu cywilnego, ich odpisy
i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi USC w związku z rejestracją stanu cywilnego, są przedkładane wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
dokonywanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Uściślone zostało, że chodzi o tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
Z tłumaczeniami dokumentów wykonywanymi przez rodzimego tłumacza przysięgłego lub
polskiego konsula zostały zrównane tłumaczenia dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego w państwie przyjmującym, a następnie poświadczone przez polskiego konsula, a także
w przypadku języków rzadkich, tłumaczenia pośrednie (dwustopniowe), dokonywane z języka
sporządzenia aktu na język powszechnie znany, a następnie przez polskiego konsula na język
polski. Ponadto w razie braku tłumacza przysięgłego języka danego państwa na terytorium RP
zakłada się dopuszczenie złożenia tłumaczenia dokonanego przez konsula lub uprawnionego
pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. Niezależnie
od powyższego, dla zachowania zgodności z prawem wspólnotowym, przewidziano uznawanie
tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych uprawnionych w którymkolwiek z państw
członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
* Pozostawiono jako zasadę obowiązek zapewnienia przez kierownika USC udziału biegłych i tłumaczy przy rejestracji urodzeń i zgonów, została usankcjonowana prawnie dotychczasowa praktyka zabezpieczania przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uczestnictwa
tych podmiotów w procedurze zawarcia małżeństwa.
* Wyniesienie papierowych akt zbiorowych poza USC wymaga postanowienia wojewody
i jest możliwe w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom.
* Na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt dotyczy lub osoby mającej interes prawny, dokumenty z akt zbiorowych mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego
lub kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez kierownika USC.
* Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie określające wzory dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, przy założeniu, że odpisy aktów stanu cywilnego,
zaświadczenia o stanie cywilnym oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby będą mogły być wydawane
w dwóch postaciach, tj. elektronicznej i papierowej. Budżet państwa pokrywa koszty produkcji
blankietów zabezpieczonych niezbędnych do wydawania tych dokumentów.
Przypiski
* Dokonywanie przypisków na podstawie zagranicznych dokumentów, z uwagi na ich ciężar gatunkowy, zostało zarezerwowane dla kierowników USC i ich zastępców. Treścią przypisku
jest informacja o mającym miejsce za granicą małżeństwie lub zgonie osoby posiadającej polski
akt stanu cywilnego i w szczególnym przypadku kierownik USC, który zamieścił przypisek przy
akcie urodzenia o małżeństwie i zgonie czy też przy akcie małżeństwa o zgonie, aktualizuje rejestr
PESEL w zakresie zmiany stanu cywilnego i zgonu. Aktualizacja rejestru PESEL z poziomu przypisku stanowi wyjątek od reguły, że przypiski zamieszcza kierownik USC, który sporządza inny
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akt stanu cywilnego dla danej osoby, bądź kierownik USC dołączający do aktu stanu cywilnego
wzmiankę wpływającą na stan cywilny osoby.
Prostowanie aktu stanu cywilnego
* Podstawowa zmiana w procedurze sprostowania polega na unifikacji dwóch dotychczasowych trybów i wprowadzeniu wyłącznie jednej przesłanki do sprostowania, a mianowicie
sytuacji, gdy akt zawiera dane niezgodne z innymi dokumentami.
* Nowa ustawa rozszerza kompetencje kierownika USC w zakresie prostowania aktów stanu cywilnego, dając mu możliwość prostowania danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze
i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych – w tym ostatnim przypadku można prostować
zarówno polskie jak i zagraniczne dokumenty dotyczące tej samej osoby lub jej wstępnych.
* Sprostowanie każdego aktu stanu cywilnego jest dokonywane w formie czynności
materialno-technicznej.
* Jeżeli z wnioskiem o sprostowanie wystąpi osoba mająca w tym interes prawny lub prokurator bądź też sprostowanie będzie dokonywane z urzędu, kierownik USC jest zobowiązany
do powiadomienia osoby, której akt dotyczy, o złożonym wniosku o sprostowanie lub zamiarze
sprostowania.
* Kognicja sądu w sprawach sprostowania aktu stanu cywilnego jest zastrzeżona do przypadków, gdy kierownik USC na podstawie przedłożonych mu dokumentów nie będzie mógł
ustalić prawidłowych danych w akcie lub dokumenty te nie będą wystarczające.
Zmiana okręgu USC
* Zmiana okręgu rejestracji stanu cywilnego może nastąpić przez ustalenie właściwości
USC dla więcej niż jednego okręgu rejestracji stanu cywilnego kilku urzędów stanu cywilnego
w jednym okręgu rejestracji stanu cywilnego. Inaczej niż w dotychczasowym stanie prawnym
określono zasady modyfikacji okręgów rejestracji stanu cywilnego. Co prawda USC nadal jest
częścią urzędu gminy, a terytorium gminy stanowi – co do zasady – okręg rejestracji stanu
cywilnego, jednak następuje w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji.
Uprawnionym do złożenia wniosku o zmianę okręgu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda,
który złoży go bądź z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, bądź
z ich inicjatywy.
Wymagania kwalifikacyjne kierownika USC, upoważnienie do dokonywania czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego
* Kierownikiem USC, tak jak dotychczas jest ex lege wójt (burmistrz, prezydent miasta),
z tym że na podstawie kryterium liczby mieszkańców obligatoryjnie lub fakultatywnie zatrudniany jest zastępca kierownika USC lub inna osoba na stanowisku kierownika USC. Podobnie jak
w poprzednim stanie prawnym jest to próg 50 tys. mieszkańców, z tym że uwzględniając zasady
rewizji struktury USC, w odróżnieniu od dotychczasowych unormowań, punkt odniesienia dla
liczby mieszkańców stanowi okręg rejestracji stanu cywilnego, nie zaś gmina.
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* W ustawie wskazano wprost, że osoba zajmująca stanowisko kierownika USC jest obowiązana posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dowolnego kierunku i uzyskanie
tytułu magistra uzupełnionego świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
administracji. Tym samym wyeliminowano potencjalną możliwość zatrudniania na stanowisku
kierownika USC osoby posiadającej dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji (wymagania
kwalifikacyjne nie dotyczą wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta).
* Doprecyzowano przepis wskazujący na wymagany staż pracy, umożliwiając zatrudnienie
na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego osobom posiadającym staż pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
* Skrócono staż pracy dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kierownika
USC i jego zastępcy z pięciu do trzech lat.
* Przewidziane w ustawie uprawnienia i obowiązki kierownika USC przysługują również
jego zastępcy.
* Wprowadzono możliwość upoważniania innych pracowników urzędu gminy do dokonywania określonych czynności urzędowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
* Kierownikowi USC przyznano uprawnienie do prowadzenia postępowań wyjaśniających
w przypadku uznania dowodów przedkładanych przez wnioskodawcę za niewystarczające.
Nowe obowiązki kierownika USC
* Kierownik USC jest m.in. obowiązany sprawdzić, czy zdarzenie podlegające rejestracji
nie zostało uprzednio zarejestrowane jako akt stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego,
a także zweryfikować dane zawarte w rejestrze PESEL przy dokonywaniu czynności z zakresu
rejestracji stanu cywilnego.
Nowe obowiązki kierownika USC wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 września
2010 r. o ewidencji ludności
* Kierownik USC w myśl nowej ustawy (art. 10, ust.l, pkt 1,2,3,4) w rejestrze PESEL dokonuje rejestracji danych i tak: właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i dokonywania w nim
zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie – w zakresie danych, o których mowa w art.
8 pkt 1–11, 13– 15,18 i 26 ustawy; właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i dokonywania
w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie – w zakresie danych, o których mowa
w art. 8 pkt 1, 7, 12, 13 i 26 ustawy; kierownik USC sporządzenia aktu zgonu i dokonywania
w nim zmian – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 7,13, 17, 19 i 26 ustawy; kierownik USC, do którego wpłynął zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument
wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba,
której nadano numer PESEL, nie ma polskich aktów stanu cywilnego w zakresie zmiany danych,
o których mowa w art. 8 pkt 7, 13 i 26 ustawy; kierownik USC, który wydał decyzję o zmianie
imienia i nazwiska – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2 ustawy.
* Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności: [...] Organy, o których mowa w ust.
1, rejestracji danych dokonują niezwłocznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia,
w którym powstał obowiązek ich rejestracji. W przypadku braku możliwości przekazania danych
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w sposób wskazany w ust. 4 organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji
(art. 10 ust. 5 ustawy).
* Kierownik USC sporządzający akt urodzenia z urzędu występuje o nadanie nr PESEL –
w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na tery torium
RP (art. 17 ustawy). Przy transkrypcji aktu urodzenia dziecka, kierownik USC nie występuje
o nadanie numeru PESEL – mogą uczynić to rodzice dziecka składając odpowiedni wniosek
do komórki ewidencji ludności. Numer PESEL jest zmieniany w przypadku: sprostowania daty
urodzenia, zmiany płci (ustalenie płci przez sąd), nadania numer PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na ten numer lub wprowadzenia w błąd organu
administracji publicznej co do tożsamości osoby (art. 19. ust. 1 ustawy). W myśl art.19 ust.3.
pkt 1 ustawy jednym z organów właściwych do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest także
kierownik USC dokonujący w akcie urodzenia zmian, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy.
Nowe obowiązki sądu
* Nałożono na sądy obowiązek przekazywania USC prawomocnych orzeczeń mających
wpływ na treść lub ważność aktu wraz z adnotacją o dacie uprawomocnienia.
Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
* Z rejestru stanu cywilnego są wydawane odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie
z prawem polskim obywatel polski i cudzoziemiec, którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 2011r.– Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana
na podstawie prawa polskiego, będą mogli zawrzeć związek małżeński poza granicami RP.
* Zasadą jest wydawanie z urzędu po dokonaniu rejestracji zdarzenia jednego odpisu aktu
stanu cywilnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ze względu na niedostępność systemu teleinformatycznego nie będzie można zarejestrować zgonu w rejestrze stanu cywilnego w terminie
wynikającym z przepisów, wtedy wydaje się dwa odpisy sporządzonego aktu zgonu.
* Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika
USC.
* Wprowadzono możliwości wydawania dokumentów w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu kierownika USC lub upoważnionego pracownika.
* Pracownicy umocowani przez kierownika USC mogą wydawać odpisy aktów stanu
cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby oraz dokonywać przypisków przy aktach, z wyjątkiem przypisków
zamieszczanych przy akcie na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na
podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego
uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu
cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji
w zakresie stanu cywilnego.
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Odstąpienie od wydawania decyzji
* Odstąpiono od wydawania decyzji w sprawach, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za
granicą i nie zostały tam zarejestrowane (transkrypcji), odtworzenia treści zagranicznego dokumentu rejestracji stanu cywilnego – na rzecz czynności materialno-technicznej kierownika
USC, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. Decyzja na podstawie
K.p.a. jest wydawana jedynie w przypadku odmowy.
Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego
* W sprawach nieuregulowanych w ustawie P.a.s.c. mają zastosowanie przepisy K.p.a.
Wyjątek stanowi instytucja pełnomocnika do doręczeń wskazana w art. 40 § 4 i 5 K.p.a., która
nie ma zastosowania w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego, np. sprostowania, czy uzupełnienia aktu stanu cywilnego, załatwianych za pośrednictwem konsula. Jednoznacznie wskazano, że sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego należące do właściwości konsulów, będą
załatwiane na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2014 r. Poz. 101 i 293).
Dostęp do akt stanu cywilnego
* Dotychczasowe postanowienia wojewody, wydawane w razie potrzeby wyniesienia księgi
stanu cywilnego istniejącej w postaci papierowej poza USC, zostaną utrzymane jedynie w stosunku do papierowych ksiąg stanu cywilnego oraz papierowych akt zbiorowych.
* Ustawa jednoznacznie wskazała podmioty uprawnione do dostępu do rejestru, tj. ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako administratora systemu, kierowników USC i ich
zastępców zasilających rejestr stanu cywilnego i wojewodów sprawujących nadzór nad rejestracją
stanu cywilnego.
Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego
* W zakresie właściwości miejscowej nadal obowiązuje zasada „gdzie fakt, tam akt”.
Przepisy zakładają częściowe rozszerzenie odmiejscowienia niektórych rodzajów czynności, tj.
załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
W tym przypadku ustawodawca posługuje się sformułowaniem przed „wybranym” kierownikiem
USC można
a) złożyć oświadczenia:
• do uznania ojcostwa;
• małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich
wspólne dziecko;
• małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, jakie nosił przed zawarciem
małżeństwa;
• o zmianie imienia dziecka lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia;
b) złożyć zapewnienia:
• o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
c) wybrany kierownik USC może wydać zaświadczenie:
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• o stanie cywilnym. Zaświadczenie takie stanowi, łącznie z innymi dokumentami, dowód
stanu cywilnego oraz treści prawa kraju, który je wystawił, a także oznacza, że małżeństwo można
zawrzeć według prawa ojczystego osoby, która się nim legitymuje, a małżeństwo z nią zawarte
będzie uznane w jej kraju za ważne;
• o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
• stwierdzające, że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
• o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych dotyczących danej osoby
d) przed wybranym kierownikiem USC można złożyć wniosek o:
• wydanie odpisu aktu stanu cywilnego;
• sprostowanie aktu stanu cywilnego;
• uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
• dokonanie rejestracji urodzenia i zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam
zarejestrowane;
• dokonanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
• odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
• innego dokumentu w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Rejestracja urodzenia
* Dokumentowanie zgłoszenia urodzenia, zawarcia małżeństwa i zgonu.
* Numer PESEL został wskazany jako element każdego protokołu sporządzanego z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
* Osoba powinna mieszkać w okręgu USC właściwym dla miejsca urodzenia. Nie można
dokonać zgłoszenia w miejscu zamieszkania.
* Jeżeli nie jest możliwe stwierdzenie płci dziecka, to karty martwego urodzenia nie przekazuje się do USC.
* Przy sporządzaniu aktu urodzenia rejestrowany jest kraj urodzenia,
* Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik USC, przy wykorzystaniu komunikacji między rejestrem stanu cywilnego a rejestrem PESEL, występuje do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych o nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych ustawą o ewidencji ludności
do posiadania numeru PESEL.
* Zrezygnowano z wpisywania do aktu „miejsca zamieszkania każdego z rodziców w chwili
urodzenia się dziecka” oraz „miejsca zamieszkania zgłaszającego” jako danych wykraczających
poza dane z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Natomiast dodaje się inne dane: „kraj urodzenia”, którego wymóg gromadzenia wynika z rozporządzenia (WE) nr 862/2007 z dnia 11
lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie statystyk dotyczących
pracowników – cudzoziemców.
* Zrezygnowano z zamieszczania w akcie urodzenia informacji o podmiocie wykonującym
działalność leczniczą sporządzającym kartę urodzenia lub kartę martwego urodzenia.
* Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty
urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik USC
sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia,
z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
W praktyce jednak kierownik USC powinien wezwać rodziców (kiedy minie 14 dni od dnia

Przegląd zmian, jakie wniosła nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach...

237

sporządzenia karty urodzenia) do dokonania zgłoszenia informując ich, że akt będzie sporządzony z urzędu, a dziecku zostanie nadane imię z urzędu.
Imię dziecka
* Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona
mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Bez względu na to, czy osoba jest cudzoziemcem
czy obywatelem RP rodzice mogą wybrać dziecku imię obce lub nie wskazujące na płeć dziecka.
* Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka,
(jeżeli są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity) i wybiera
dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu od której nie ma odwołania. Rodzice mogą w ciągu 6 miesięcy mogą wystąpić o zmianę
imienia dziecka.
Uznanie ojcostwa
* Wprowadzono rejestr uznań wyodrębniony z rejestru stanu cywilnego. Właściwość rejestru została zastrzeżona dla gromadzenia danych dotyczących przyjętych oświadczeń o uznaniu
ojcostwa lub o odmowie przyjęcia tych oświadczeń. Rejestr uznań jest narzędziem dla kierowników USC służącym do ustalenia możliwości przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania
ojcostwa. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy kierownik USC odmówił już przyjęcia
oświadczeń o uznaniu ojcostwa, a mężczyzna, który chce uznać ojcostwo próbuje, ponownie
złożyć niezbędne oświadczenie przed innym kierownikiem USC. W takim przypadku w sprawach dotyczących uznania ojcostwa art. 581 § 2 K.p.c. ustanawia wyłączną właściwość sądu
opiekuńczego. Ze względu na możliwość uznania ojcostwa przed każdym kierownikiem USC
w kraju przyjęto, że to właśnie rejestr uznań będzie właściwym miejscem do przechowywania
informacji o przyjęciu oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa.
* Protokół uznania ojcostwa jest przekazywany do kierownika USC właściwego do sporządzenia aktu urodzenia.
* Jako zasadę przyjęto, że rejestracja oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz odmów przyjęcia
tych oświadczeń będzie leżała w gestii odpowiednio kierownika USC, który przyjął oświadczenia
o uznaniu ojcostwa dziecka albo kierownika USC, który odmówił przyjęcia tych oświadczeń.
* Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub przed sporządzeniem
aktu urodzenia albo gdy uznanie ojcostwa następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia, akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka, wobec którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki. Czyli akt sporządza się bez jakichkolwiek adnotacji o uznaniu ojcostwa. W przypadku obalenia
domniemania ojcostwa męża matki, sąd może postanowić o sporządzeniu nowego aktu urodzenia
dziecka. Przyjęto zatem rozwiązanie prawne podobne jak przy przysposobieniu dziecka.
Rejestracja zawarcia związku małżeńskiego
* Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości
wybranemu kierownikowi USC albo konsulowi, albo kierownikowi USC, który ma wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 41 K.r.o. oraz składa:
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a) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane dalej „zapewnieniem”.
b) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy K.r.o.
Zapewnienie będzie jedynym dokumentem składnym kierownikowi USC przy czynnościach wstępnych dokonywanych przez nupturientów przed ślubem. Uregulowano kwestie
związane z pisemnym zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wymaganym przy wszystkich formach zawarcia małżeństwa, jak również w procedurze poprzedzającej wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć
małżeństwo, przez wskazanie m. in. jego niezbędnych elementów. Zapewnienie zawiera 10
punktów, m.in. informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,
oznaczenie ich aktów urodzenia i USC ich sporządzenia, jeżeli są znane.
* Osoba, która chce zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju, składa do wybranego kierownika USC zapewnienie oraz dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
* Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Rejestracja zgonu
* Szczegółowo uregulowano sposób postępowania w przypadku znalezienia zwłok w stanie
lub okolicznościach uniemożliwiających identyfikację osoby – wprost nałożono na prokuratura
lub Policję obowiązek poinformowania o tym gminy właściwej ze względu na miejsce znalezienia
zwłok.
* Uregulowano postępowania w przypadku zgonu osoby przebywającej w podmiocie leczniczym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, której tożsamość nie była ustalona.
* Treść aktu zgonu nie obejmuje miejsca zamieszkania zmarłego, ponieważ informacja
o miejscu zamieszkania zmarłego nie ma charakteru danej wpływającej na stan cywilny osoby
zmarłej.
* Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek
osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu,
a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę
sporządzenia aktu zgonu.
* Uzupełnienia aktu zgonu o datę zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym
na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora.
Szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego
* Brak właściwości miejscowej oraz obowiązek transkrypcji w określonych sytuacjach.
* Wnioskodawca sam dokonuje wyboru USC, w którym chce załatwić sprawę i będzie
mógł to uczynić osobiście lub za pośrednictwem konsula RP.
* Zdefiniowano transkrypcję polegającą na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji
w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
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Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego opiera
się na wiernym powtórzeniu jego treści. Wszystkie dane wnioskodawcy wpisuje się w pisowni
takiej, jaka użyta jest w zagranicznym akcie stanu cywilnego, bez wprowadzania polskojęzycznych modyfikacji (np. polskich znaków diakrytycznych) ani zmian formy nazwiska noszonego
po zawarciu związku małżeńskiego np. z rodzaju męskiego na żeński.
* Dla zdarzeń powstałych za granicą, gdy dotyczą one urodzenia lub zgonu, to bez względu na przyczynę niesporządzenia aktu można sporządzić akt na podstawie dostarczonej dokumentacji, takiej jak np.: zaświadczenie lekarskie czy np. dokument wystawiony przez coronera.
Warunkiem koniecznym do sporządzenia aktu małżeństwa jest brak rejestracji małżeństw w kraju, w którym zostało ono zawarte.
* Dla zdarzeń takich jak urodzenie i zgon przyjętych do protokołu przez konsula, sprawę
załatwia kierownik USC wskazany w protokole przez osobę zainteresowaną.
* Dokonując rejestracji zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które dotyczą obywateli polskich
posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
kierownik urzędu stanu cywilnego może, na wniosek osoby, której akt dotyczy, dostosować,
w formie czynności materialno-technicznej, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek
taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji (art. 99 ust. 5 P.a.s.c.).
* Kierownik USC po dokonaniu transkrypcji (art.106 ust.7 P.a.s.c.) lub odtworzeniu aktu
(art.111 ust.4 P.a.s.c.). wydaje jeden dokument – odpis zupełny, jako dowód wykonania czynności (za którą pobiera opłatę skarbową wg załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
* Obywatel polski jak i cudzoziemiec może się wypowiedzieć w sprawie nazwiska przed
kierownikiem USC i to w dowolnym czasie po dokonaniu transkrypcji.
* Po dokonaniu transkrypcji wydaje się odpis zupełny sporządzonego aktu.
* Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze,
sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
* W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte
dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik
urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając
go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe
ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca. (art. 105 ust.3 P.a.s.c.).
* Kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu, który powstał w trybie transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia (art.107 ust.2 P.a.s.c.).
* Kierownik USC, który odmawia dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu
państwa obcego, pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach odmowy, informując go
o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 K.p.c. do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy
orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu. Postanowienie sądu wiąże
kierownika USC.
Przepisy przejściowe
* Kierownik USC może w okresie przejściowym sporządzać akty stanu cywilnego w oparciu o dokumenty określone w P.a.s.c. Jednakże pomimo możliwości wystawiania tych aktów
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według dotychczasowych przepisów, na kierowniku USC ciąży obowiązek posiadania dokumentów niezbędnych do sporządzenia takiego aktu (od 1 marca 2015 r. w myśl nowej ustawy
nupturienci nie są już zobowiązani przedkładać do USC innych dokumentów niezbędnych do
sporządzenia aktu).
* W okresie przejściowym kierownik USC może także zamieszczać wzmianki i przypiski
w aktach stanu cywilnego dotychczas sporządzonych. Ponadto kierownik USC może wydawać
z ksiąg odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia (stanowiące podstawę stworzenia aktu
małżeństwa w sposób określony w art. l § 1–3. K.r.o.).
* Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być wystawiane w formie papierowej,
nie dłużej jednak niż do czasu przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego (po przeniesieniu
do rejestru nie można wydawać już tych dokumentów w formie dotychczasowej).
* Kierownik USC po sporządzeniu aktu albo naniesieniu w nim wzmianki skutkującej
koniecznością zamieszczenia wzmianki w innym akcie, ma obowiązek w terminie 1 dnia roboczego (od dnia dokonania wpisu w księdze) przekazać odpis tego aktu właściwemu kierownikowi
USC. Stosując tryb pracy na dotychczasowych zasadach przekazuje się ten akt do właściwego
USC np. za pośrednictwem poczty. W przypadku gdy właściwy kierownik USC, który otrzymał
akt ze wzmianką za pośrednictwem poczty, prowadzi już rejestr stanu cywilnego w myśl nowej
ustawy P.a.s.c., dołącza do akt wzmiankę lub zamieszcza przypisek we właściwym akcie w tymże
rejestrze. W przypadku gdy kierownik USC nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której
sporządzono dany akt stanu cywilnego, w myśl przepisów o zniesieniu właściwości miejscowej,
występuje do kierownika USC właściwego o przekazanie odpisu tego aktu.
* Okres przejściowy trwa do 31 sierpnia 2015 r.
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Nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego
(tabelaryczne zestawienie zmian)

W niniejszym opracowaniu przedstawiono w formie tabeli nową ustawę
Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r.1 wraz ze wskazaniem zmian, jakie zaszły
w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r.2 W kolumnie lewej wskazano przepisy starej ustawy, których treść
można odnaleźć w obecnie obowiązującej. Pogrubiono najistotniejsze zmiany
przepisów. Autor wyraża nadzieję, że obrana forma przedstawienia zmian w ustawie – P.a.s.c. będzie czytelna i pomocna dla praktyków w ich codziennej pracy.
P.a.s.c.
z 1986 r.
art. 1

art. 2

art. 7

art. 4

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Art. 2. 1. Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące
osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.
2. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego.
3. Aktem stanu cywilnego jest wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu.
4. Akt stanu cywilnego jest sporządzony z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie
albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego.
5. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej.
6. Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej.
Art. 3. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.

Mgr Piotr Skubiszewski, aplikant przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.) [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Ustawa z dnia 26 września 1986 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
[dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].
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Art. 4. 1. Sądy przekazują urzędom stanu cywilnego odpisy prawomocnych orzeczeń stanowiących
podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego wraz z adnotacją o dacie uprawomocnienia się tych orzeczeń, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
2. Organy administracji publicznej przekazują urzędom stanu cywilnego odpisy decyzji administracyjnych mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego w terminie 7 dni od dnia, w którym
decyzja stała się ostateczna, z wyjątkiem decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska, które są przekazywane w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia
i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427).
Art. 5. 1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym.
2. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub zastępca
kierownika urzędu stanu cywilnego.
3. Dostęp do rejestru stanu cywilnego mają minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego oraz, w zakresie sprawowanego nadzoru – wojewoda.
Art. 6. 1. Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Gmina jest okręgiem rejestracji stanu cywilnego.
3. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
4. W okręgach liczących poniżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia
zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego oraz może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika
urzędu stanu cywilnego.
5. W okręgach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia
inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz może zatrudnić zastępcę lub zastępców kierownika urzędu stanu cywilnego.
Art. 7. 1. Zmiana okręgu rejestracji stanu cywilnego może nastąpić przez ustalenie właściwości
urzędu stanu cywilnego dla więcej niż jednego okręgu rejestracji stanu cywilnego lub przez ustalenie właściwości kilku urzędów stanu cywilnego w jednym okręgu rejestracji stanu cywilnego.
Jeżeli nastąpiła zmiana właściwości okręgu rejestracji stanu cywilnego, kierownikiem urzędu
stanu cywilnego właściwym do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest
kierownik urzędu stanu cywilnego, który przejął właściwość okręgu rejestracji stanu cywilnego.
2. Wojewoda składa wniosek do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianę okręgu
rejestracji stanu cywilnego:
1) na wniosek gminy lub gmin;
2) po zasięgnięciu opinii gminy lub gmin.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, określa właściwość urzędu stanu cywilnego
dla więcej niż jednego okręgu rejestracji stanu cywilnego lub właściwość kilku urzędów stanu
cywilnego w jednym okręgu rejestracji stanu cywilnego, uwzględniając wskazane we wniosku
okoliczności oraz liczbę zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego przemawiających za zmianą właściwości urzędu.
Art. 8. 1. Na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu
cywilnego może być zatrudniona osoba inna niż wskazana w art. 6 ust. 3, która:
1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiada:
a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
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b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) albo dyplom ukończenia
studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie
tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych w zakresie administracji;
4) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub
w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych
lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do osób zatrudnionych na stanowiskach kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego oraz do naboru na te stanowiska
stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014
r. poz. 1202).
Art. 9. 1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego.
2. Uprawnienia i obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego przysługują i są wykonywane
również przez zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego.
Art. 10. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić pisemnie pracownika urzędu
stanu cywilnego do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych
lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz
zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego
na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu
pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy
międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić pisemnie innego pracownika do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od
organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej
przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego.
3. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego nie może upoważnić pisemnie pracownika do
dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1.
Art. 11. 1. Właściwy miejscowo wojewoda sprawuje nadzór nad rejestracją stanu cywilnego.
2. Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
jest wojewoda.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
4. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega w szczególności na:
1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:
a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,
b) terminowości załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.
5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
Art. 12. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz.
183 i 1195), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach załatwianych
za pośrednictwem konsula.
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2. Do spraw należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lutego
1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823,
z późn. zm.).
Art. 13. 1. Urodzenie oraz małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze
względu na miejsce urodzenia albo zawarcia małżeństwa.
2. Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
3. Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
4. Urodzenie oraz zgon na polskim statku morskim lub powietrznym, okręcie wojennym lub wojskowym statku powietrznym rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego
Warszawy.
5. Zgon żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego
właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
6. W przypadku stwierdzenia zgonu albo uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
Art. 14. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu
na miejsce urodzenia dziecka.
Art. 15. 1. Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym
przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r.
poz. 788, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym”, wydaje kierownik urzędu
stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Art. 16. Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce
zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
Art. 17. W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można dokonać w miejscu pobytu
tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności.
Art. 18. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa lub oświadczenia małżonków, że dziecko będzie
nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, oraz oświadczenie małżonka
rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed
wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.
Art. 19. 1. Akty stanu cywilnego oznacza się w rejestrze stanu cywilnego oddzielnie dla każdego
rodzaju zdarzenia: urodzenia, małżeństwa albo zgonu, i odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
2. W rejestrze stanu cywilnego prowadzi się rejestr uznań, w którym gromadzi się:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki dziecka oraz mężczyzny uznającego ojcostwo, numery tych osób w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej „PESEL”, jeżeli zostały nadane;
2) nazwisko, imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia oraz płeć dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed sporządzeniem aktu urodzenia, a po urodzeniu się dziecka;
4) informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed urodzeniem się dziecka;
5) datę śmierci dziecka oraz informację o dacie powzięcia przez mężczyznę uznającego ojcostwo
wiadomości o śmierci dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po śmierci dziecka;
6) oznaczenie aktu urodzenia dziecka i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony,
lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, jeżeli są znane;
7) datę złożenia przez mężczyznę oświadczenia, że dziecko pochodzi od niego;
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8) datę złożenia przez matkę dziecka oświadczenia, że mężczyzna, który złożył oświadczenie, jest
ojcem dziecka;
9) datę odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa;
10) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego oświadczenie lub odmawiającego przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa dziecka.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzący rejestr stanu cywilnego zapewnia
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwość realizacji zadań wynikających z art. 35 ust.
4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).
Art. 20. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o nadanie numeru PESEL, który po nadaniu jest zamieszczany w rejestrze stanu cywilnego.
2. W rejestrze stanu cywilnego zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego dane o obywatelstwie
oraz numer PESEL osoby, której akt dotyczy, jeżeli został nadany.
Art. 21. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego przed rejestracją zdarzenia sprawdza, czy nie zostało ono uprzednio zarejestrowane w formie aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.
2. Dokonując czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokonuje sprawdzenia danych zawartych
w PESEL.
art. 22
Art. 22. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających prawdziwość zgłoszonych danych. W przypadku uznania tych dowodów za niewystarczające stan faktyczny
ustala się w postępowaniu wyjaśniającym.
m.in. art. 38 Art. 23. Informacje o okolicznościach i podstawie rejestracji urodzenia, małżeństwa albo zgonu zaust. 2, art. 42 mieszcza się w akcie stanu cywilnego jako adnotację.
ust. 2, art. 68
ust. 3
art. 21 ust. Art. 24. 1. Wpis wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego dołącza się do aktu stanu cywil1i2
nego w formie wzmianki dodatkowej.
2. Wzmiankę dodatkową dołącza się na podstawie:
1) prawomocnych orzeczeń sądów;
2) ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska;
3) odpisów aktów stanu cywilnego;
4) protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów
z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego;
5) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących
od organów obcego państwa, niewymagających uznania;
6) innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.
3. Wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem.
art. 21 ust. 3 Art. 25. 1. Informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacje
wpływające na stan cywilny tej osoby zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w formie przypisków.
2. Sporządzając akt stanu cywilnego lub dołączając do niego wzmiankę dodatkową, niezwłocznie
zamieszcza się przypiski przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.
art. 17 ust. 2 Art. 26. 1. Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub dokumenty złożone po sporządzeniu aktu stanu cywilnego stanowiące podstawę do dołączenia wzmianki
dodatkowej do aktu stanu cywilnego lub stanowiące podstawę zamieszczenia przypisku przy innych aktach stanu cywilnego stanowią akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego.
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2. W aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego gromadzi się dokumenty, które nie podlegają
zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można
wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.
3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego są gromadzone w rejestrze stanu cywilnego, jeżeli
zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. W rejestrze mogą być gromadzone
akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu elektronicznego
jako odwzorowanie cyfrowe lub może być zamieszczany opis tych dokumentów.
4. Dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, na żądanie sądu, prokuratora, osoby,
której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes prawny, mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
Art. 27. 1. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego zabezpiecza się przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
2. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu elektronicznego przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego, w miejscu zapewniającym ich zabezpieczenie, a w razie potrzeby poddaje się konserwacji.
3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu elektronicznego mogą być wynoszone poza urząd stanu cywilnego za zgodą wojewody wyrażoną w drodze
postanowienia lub w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym aktom.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób:
1) prowadzenia rejestru stanu cywilnego,
2) oznaczania w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu cywilnego,
3) prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
4) zabezpieczania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego w przypadku, o którym mowa w ust. 3
– uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrze stanu
cywilnego i ich przejrzystości, sprawnego funkcjonowania rejestru stanu cywilnego, ochrony
danych osobowych i mając na względzie szczególny charakter akt zbiorowych rejestracji stanu
cywilnego.
Art. 28. 1. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu
stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące
aktu małżeństwa i aktu zgonu.
2. Okresy, o których mowa w ust. 1, są liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło sporządzenie aktu stanu cywilnego.
3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu 2 lat do właściwego archiwum państwowego.
4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich
udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego następuje na zasadach określonych
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r.
Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822).
Art. 29. 1. Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem
jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu; nazwiskiem osoby, która nie
zawarła związku małżeńskiego, jest nazwisko rodowe.
2. W akcie stanu cywilnego określa się stan cywilny osoby jako sytuację tej osoby w odniesieniu
do małżeństwa: panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec.
3. Nazwiska i imiona cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a nazwiska i imiona rodziców dziecka
i nazwisko dziecka cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców.
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Art. 30. 1. Miejscem zdarzenia jest miejscowość, w której nastąpiło urodzenie, zostało zawarte
małżeństwo albo nastąpił zgon, albo znaleziono zwłoki.
2. Nazwę miejscowości zamieszcza się w akcie stanu cywilnego zgodnie z krajowym rejestrem
urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz urzędowych nazw miejscowości i ich części.
3. W przypadku zmiany nazwy miejscowości do aktu stanu cywilnego dołącza się z urzędu
wzmiankę dodatkową o zmianie nazwy miejscowości.
4. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 31. 1. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
2. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
3. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego
państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 32. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapewnia udział biegłych lub tłumaczy, jeżeli nie potrafi
samodzielnie porozumieć się z osobami uczestniczącymi w czynności zgłoszenia urodzenia lub zgonu.
2. Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział
biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem
urzędu stanu cywilnego.
3. Biegłego lub tłumacza, z wyłączeniem biegłego sądowego oraz tłumacza przysięgłego, kierownik urzędu stanu cywilnego poucza o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 4 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
4. Biegły lub tłumacz składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie
chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką. Adnotację o złożeniu
oświadczenia zamieszcza się w protokole czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
5. Biegły lub tłumacz biorący udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, która wymaga sporządzenia protokołu, podpisuje ten protokół.
Art. 33. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego:
a) odpisów zupełnych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu,
b) odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,
c) odpisów skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu,
d) odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
2) wzory protokołów:
a) zgłoszenia urodzenia,
b) uznania ojcostwa,
c) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
d) przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed
zawarciem małżeństwa,
e) zgłoszenia zgonu,
f) przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
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g) przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi
albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
h) przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion,
3) wzory:
a) zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,
b) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,
d) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
e) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego,
f) wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego,
g) zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego,
4) wzór zapewnienia, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa
– uwzględniając zakres danych wymaganych do sporządzenia aktu urodzenia, aktu małżeństwa
i aktu zgonu oraz ich odpisów, danych koniecznych do uznania ojcostwa, informacji i danych zamieszczanych w protokołach, oświadczeniach, zaświadczeniach lub zapewnieniu, umożliwiających sporządzanie aktów stanu cywilnego.
Art. 34. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia kierownikom urzędów stanu cywilnego blankiety odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń
stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
Art. 35. 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one
zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go
sporządził.
2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu
cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego
w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane,
które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub
jej wstępnych.
3. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt
dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub
prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
4. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby
niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego
powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu
cywilnego.
5. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
6. Do wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa
w ust. 2.
7. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do
wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych
materiałów.
8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.
Art. 36. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na
wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:
1) sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji
stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze
i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
o których mowa w art. 35 ust. 2;
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2) sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe
wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.
Art. 37. 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia
kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
2. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie,
w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
3. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt
dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub
prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
4. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby
niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego
powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu
cywilnego.
5. Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
6. Do wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa
w ust. 2.
7. Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do
wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy
organ reprodukcję tych materiałów.
8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.
Art. 38. Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek
osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu,
a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.
Art. 39. 1. Unieważnienia aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli akt ten lub wzmianka stwierdzają zdarzenie niezgodne ze stanem
faktycznym lub stwierdzono uchybienia, które zmniejszają jego moc dowodową.
2. Jeżeli sąd unieważnił akt stanu cywilnego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, może on postanowić o sporządzeniu nowego aktu stanu cywilnego.
Art. 40. Ustalenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli
postanowił o sporządzeniu nowego aktu stanu cywilnego, albo na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:
1) unieważniony akt stanu cywilnego ma być zastąpiony nowym aktem;
2) akt urodzenia lub akt małżeństwa nie został sporządzony i nie może go sporządzić kierownik urzędu stanu cywilnego.
Art. 41. 1. Unieważnienia wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego dokonuje, z urzędu lub na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który unieważnił wzmiankę dodatkową, wydaje osobie,
której akt dotyczy, odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Art. 42. 1. Unieważniony akt stanu cywilnego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów.
2. W przypadku unieważnienia aktu stanu cywilnego na żądanie sądu wydaje się odpis zupełny
tego aktu. Na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub osoby mającej interes prawny można wydać
odpis zupełny unieważnionego aktu stanu cywilnego.
3. Odpis zupełny unieważnionego aktu stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt.
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Art. 43. Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonano w formie czynności materialno-technicznej, wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek.
Art. 44. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
1) odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego;
2) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
dotyczących wskazanej osoby;
3) zaświadczenia o stanie cywilnym.
2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz
treści dołączonych wzmianek dodatkowych.
3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.
4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich
sporządzenia.
5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
6. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej
osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Art. 45. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest
to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji
publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Art. 46. 1. Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości jest wydawany z urzędu,
po dokonaniu rejestracji zgonu, osobie zgłaszającej to zdarzenie. Jeżeli zgon osoby o nieustalonej tożsamości nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są
wydawane z urzędu 2 odpisy zupełne aktu zgonu.
2. Z aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości wydaje się tylko odpisy zupełne.
Art. 47. 1. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego jest wydawany z urzędu, po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie.
2. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej
zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.
Art. 48. 1. Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona) oraz płeć dziecka;
2) kraj, datę i miejsce urodzenia;
3) nazwiska rodowe i imiona rodziców
2. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, poza danymi o których mowa
w ust. 1, zawiera adnotację, że dziecko urodziło się martwe.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa zawiera:
1) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe małżonków, daty i miejsca ich urodzenia;
2) datę i miejsce zawarcia małżeństwa;
3) nazwiska rodowe i imiona rodziców osób, które zawarły małżeństwo;
4) nazwisko lub nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa;
5) nazwisko małżonków, jeżeli jest inne niż w pkt 4;
6) nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;
7) adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji,
zniesieniu separacji, oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia się orzeczenia oraz
oznaczenie aktu zgonu.
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4. Odpis skrócony aktu zgonu zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej;
2) stan cywilny osoby zmarłej;
3) nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim;
4) datę, godzinę i miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok;
5) nazwiska rodowe i imiona rodziców osoby zmarłej.
Art. 49. 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany, i adres do korespondencji osoby składającej wniosek;
2) oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia;
3) pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Zaświadczenie o stanie cywilnym zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu cywilnego dotyczy, płeć, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;
2) oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.
3. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
Art. 50. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osoby zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby;
3) informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie wskazanej
osoby lub treść tych przypisków;
4) informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego oraz danych
zawartych w rejestrze uznań;
5) informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej
osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby.
Art. 51. 1. Dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy przechowywania aktów, o których mowa w art. 28 ust. 1.
2. Po upływie okresów przechowywania można wydać dokumenty z rejestru stanu cywilnego,
jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której dokumenty te dotyczą lub nie zarejestrowano
informacji o zgonie tej osoby.
Art. 52. 1. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie
urodzenia nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.
2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
Art. 54. 1. Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do
sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
2. Karta urodzenia zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL matki
dziecka, jeżeli został nadany;
2) miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka;
3) płeć.
3. Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że
dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu
stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się.
Art. 55. 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia
karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
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2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu
stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka
o jego sporządzeniu.
Art. 56. 1. Akt urodzenia sporządza się z urzędu na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia w przypadku powzięcia wiadomości przez kierownika urzędu stanu cywilnego
właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka o śmierci matki dziecka niepozostającej
w związku małżeńskim i braku uznania ojcostwa jej dziecka lub śmierci rodziców dziecka przed
sporządzeniem aktu urodzenia albo w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka, z adnotacją
o sporządzeniu aktu z urzędu.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego w przypadkach wymienionych w ust. 1 i art. 55 ust. 2 wybiera dziecku imię z urzędu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia
z urzędu.
art. 39
Art. 57. 1. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
2. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
3. Zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego.
Art. 58. Protokół zgłoszenia urodzenia zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, numery
PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane;
2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka;
3) nazwisko dziecka;
4) datę i miejsce urodzenia dziecka;
5) obywatelstwo dziecka;
6) obywatelstwo rodziców dziecka;
7) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie oraz oznaczenie dokumentu tożsamości tej osoby;
8) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu
urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów;
9) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
10) adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie;
11) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego przyjmującego zgłoszenie.
art. 50 ust. 1 Art. 59. 1. Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion
dla dziecka.
art. 50 ust. 1 2. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz
nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.
3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą
być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
art. 50 ust. 4. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion
1i2
dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub
nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia,
i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu
wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.
Art. 60. Akt urodzenia zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona) dziecka;
2) kraj, datę i miejsce urodzenia dziecka;
3) płeć dziecka;
4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka;
5) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie;
6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.
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Art. 61. 1. Jeżeli nie stosuje się domniemania, że mąż matki dziecka jest ojcem dziecka, dane ojca zamieszcza się w akcie urodzenia w razie uznania ojcostwa albo sądowego ustalenia ojcostwa.
art. 42 ust. 2 2. Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia zamieszcza
się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia
dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.
art. 52 ust. 1 Art. 62. 1. Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców sporządza się na podstawie orzeczenia sądu
opiekuńczego.
art. 52 ust. 2. Sąd opiekuńczy ustala dane dotyczące urodzenia dziecka po zasięgnięciu opinii osoby, pod opieką
2i3
której dziecko się znajduje, nadaje dziecku nazwisko i imię oraz określa, jakie imiona rodziców i nazwiska rodowe będą zamieszczone w akcie urodzenia. Nazwisko nadane dziecku zamieszcza się jako
nazwisko rodziców. W przypadku nieustalenia miejsca urodzenia dziecka za miejsce urodzenia uznaje
się miejsce znalezienia dziecka.
art. 52 ust. 4 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sporządzenia aktu urodzenia osoby pełnoletniej, której tożsamości nie można ustalić ze względu na jej ułomność fizyczną lub psychiczną albo nieznane
pochodzenie.
art. 43 ust. Art. 63. 1. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który
2i3
podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
2. Protokół uznania ojcostwa zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki dziecka oraz mężczyzny uznającego ojcostwo, numery PESEL tych osób, jeżeli zostały nadane, wraz z oznaczeniem
dokumentów tożsamości;
2) nazwisko, imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia oraz płeć dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed sporządzeniem aktu urodzenia, a po urodzeniu dziecka;
4) datę śmierci dziecka oraz informację o dacie powzięcia przez mężczyznę uznającego ojcostwo
wiadomości o śmierci dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po śmierci dziecka;
5) informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed urodzeniem dziecka;
6) oświadczenie mężczyzny uznającego ojcostwo, że nie ma wiedzy o uznaniu ojcostwa lub odmowie uznania ojcostwa oraz o toczącej się sprawie o ustalenie ojcostwa oraz oświadczenie matki dziecka, że nie doszło do uznania ojcostwa lub odmowy uznania ojcostwa oraz, że nie toczy się
sprawa o ustalenie ojcostwa;
7) informację o dopuszczalności uznania ojcostwa oraz o braku wątpliwości co do pochodzenia
dziecka;
8) informację o wyjaśnieniu osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania
ojcostwa przepisów regulujących obowiązki i prawa wynikające z uznania ojcostwa, przepisów
o nazwisku dziecka oraz różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka;
9) informację o złożeniu przez mężczyznę uznającego ojcostwo oświadczenia, że dziecko pochodzi od niego oraz datę złożenia tego oświadczenia;
10) informację o złożeniu przez matkę dziecka oświadczenia, że mężczyzna, który złożył oświadczenie, jest ojcem dziecka, oraz datę złożenia oświadczenia przez matkę dziecka;
11) informację o złożeniu przez rodziców dziecka zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka lub
informację o braku zgodnych oświadczeń;
12) informację, że dziecko, które ukończyło 13 lat, wyraziło zgodę na zmianę nazwiska, oraz jego
podpis lub informację, że nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska;
13) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony ten akt,
lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony
ten akt, jeżeli są znane;
14) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
15) adres do korespondencji rodziców dziecka;
16) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego oświadczenie.
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3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu.
4. Konsul, który przyjął oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa, przesyła niezwłocznie protokół
kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia.
5. Jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed urodzeniem się dziecka, protokół przesyła się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie 7 dni od
dnia sporządzenia aktu urodzenia.
art. 43 ust. 3 6. Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa zostało złożone przed konsulem przed urodzeniem się
dziecka, przekazuje on protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu ze względu
na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub kierownikowi urzędu stanu cywilnego
właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy, gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu
na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub kierownik urzędu stanu cywilnego
właściwy dla miasta stołecznego Warszawy przekazuje protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu
urodzenia.
7. Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań dokonuje kierownik urzędu
stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie.
8. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli uznanie następuje przed
urodzeniem się dziecka – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
art. 43 ust. 3 9. Konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa, które zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka;
2) datę i miejsce przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa;
3) informację, czy uznanie ojcostwa dotyczy dziecka urodzonego, czy oświadczenie konieczne
do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed urodzeniem dziecka, czy uznanie ojcostwa następuje
po śmierci dziecka;
4) nazwisko i imię (imiona) dziecka, datę i miejsce urodzenia, płeć dziecka;
5) oznaczenie aktu urodzenia dziecka i urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony ten
akt, lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony ten akt, jeżeli są zawarte w protokole przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
10. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
art. 7 ust. 3a Art. 64. 1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że
jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania
ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do
uznania ojcostwa, rejestruje tę odmowę w rejestrze uznań.
art. 14 ust. 3 3. Jeżeli odmawiającym jest konsul, odmowę w rejestrze uznań rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli uznanie następuje przed
urodzeniem się dziecka – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
Art. 65. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub przed sporządzeniem
aktu urodzenia albo gdy uznanie ojcostwa następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia, akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka, wobec którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki.
art. 44 ust. Art. 66 1. Jeżeli uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu
3i4
urodzenia, do aktu urodzenia dołącza się o tym wzmiankę dodatkową. (odpowiednik P.a.s.c. z 1986 r.).
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2. W przypadku ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa do aktu urodzenia dołącza się wzmiankę
dodatkową w zakresie danych wynikających z orzeczenia sądu.
Art. 67. 1. W przypadku obalenia domniemania ojcostwa męża matki sporządza się nowy akt
urodzenia, jeżeli sąd opiekuńczy tak postanowi.
2. Jeżeli zaprzeczenie ojcostwa męża matki nastąpiło po śmierci dziecka, sąd może postanowić
o sporządzeniu nowego aktu zgonu.
3. Jeżeli sąd nie postanowił o sporządzeniu nowego aktu urodzenia lub aktu zgonu, do aktu urodzenia
lub do aktu zgonu dołącza się wzmiankę dodatkową w zakresie danych wynikających z orzeczenia sądu.
4. W przypadku sporządzenia nowego aktu urodzenia lub aktu zgonu do dotychczasowego aktu
urodzenia lub aktu zgonu, który nie podlega ujawnieniu, dołącza się wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia lub aktu zgonu.
5. Jeżeli w chwili sporządzenia nowego aktu urodzenia nie nastąpiło uznanie ojcostwa ani sądowe
ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia jako imię ojca zamieszcza się imię wskazane przez matkę
dziecka, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię
wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe
zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o zamieszczeniu nazwiska
matki i wybranego imienia jako danych ojca.
6. Na żądanie sądu wydaje się wyłącznie odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia lub aktu
zgonu.
7. Na wniosek dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności wydaje się odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
art. 40 ust. 3a Art. 68. 1. Przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczeń, o których mowa w art. 88 §
3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują składający oświadczenie i kierownik urzędu stanu cywilnego.
2. Protokół przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka oraz numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane;
2) informację o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu;
3) nazwisko dziecka wynikające z aktu małżeństwa rodziców lub informację o braku oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka;
4) oświadczenie rodziców w sprawie nazwiska dziecka;
5) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
6) adres do korespondencji rodziców dziecka;
7) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia.
art. 40 ust. 3a 3. Protokół przesyła się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa rodziców dziecka w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu,
który dołącza do aktu małżeństwa wzmiankę dodatkową o nazwisku dziecka.
art. 43 ust. 2 Art. 69. 1. Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie
czy 46 ??
jest ojcem ani matką tego dziecka, przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo przez
konsula oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo
nosiłoby ich wspólne dziecko, dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują składający
oświadczenie i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
2. Protokół przyjęcia oświadczeń zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodzica dziecka oraz jego
małżonka, informację o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu oraz numer PESEL rodzica, jeżeli został nadany;
2) nazwisko, imię (imiona) dziecka, miejsce sporządzenia aktu urodzenia i oznaczenie tego aktu
oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany;
3) informację o złożeniu oświadczeń, że dziecko będzie nosiło nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby
ich wspólne dziecko;
4) informację o dopuszczalności nadania dziecku nazwiska, jakie nosi albo nosiłoby wspólne
dziecko małżonków;
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5) informację, że dziecko, które ukończyło 13 lat, wyraziło zgodę na zmianę nazwiska, oraz jego
podpis lub informację, że nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska;
6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
7) adres do korespondencji małżonków;
8) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula, który przyjął oświadczenia.
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia małżonków, że dziecko będzie
nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia
wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
4. Konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi
urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu
urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
Art. 70. 1. Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed
konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
2. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu
dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.
3. Do oświadczeń o wyborze imienia stosuje się przepisy art. 59. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia, jeżeli nie został zachowany termin do jego złożenia.
4. Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
5. Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion zawiera:
1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, a także
numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane;
2) nazwisko, imię (imiona) dziecka, miejsce sporządzenia aktu urodzenia i oznaczenie tego aktu
urodzenia oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany;
3) informację o złożeniu oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka;
4) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
5) adres do korespondencji rodziców dziecka;
6) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula, który przyjął oświadczenie.
6. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie
imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła protokół kierownikowi
urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia
roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.
7. Konsul, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej
o zmianie imienia lub imion dziecka.
Art. 71. 1. W przypadku przysposobienia, na które rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym wyrazili zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego, sporządza się dla przysposobionego nowy akt
urodzenia.
2. Jeżeli przysposabiają wspólnie małżonkowie, w akcie urodzenia przysposobionego wskazuje się przysposabiających jako rodziców przysposobionego. (odpowiednik art. 48 ust. 1 P.a.s.c. z 1986 r.)
3. Jeżeli przysposabia osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub małżonek przysposabia dziecko
niepochodzące od drugiego małżonka, w akcie urodzenia przysposobionego wskazuje się przysposabiającego jako rodzica dziecka. Jako imię drugiego z rodziców zamieszcza się imię wskazane przez przysposabiającego, a w razie braku takiego wskazania, imię wybrane przez kierownika urzędu stanu
cywilnego; jako nazwisko drugiego z rodziców i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko
przysposabiającego.
Art. 72. 1. Jeżeli przez przysposobienie powstają skutki określone w art. 121 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do aktu urodzenia przysposobionego dołącza się wzmiankę dodatkową o przysposobieniu.
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art. 49 ust. 1a 2. Na wniosek przysposabiającego, za zgodą przysposobionego, który ukończył lat 13, albo na wniosek
przysposobionego, za zgodą przysposabiającego, sąd opiekuńczy może postanowić o sporządzeniu dla
przysposobionego nowego aktu urodzenia. Przepisy art. 118 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosuje się.
3. Dane rodziców w treści wzmianki dodatkowej o przysposobieniu oraz w nowym akcie urodzenia, o którym mowa w ust. 2, ustala się na zasadach określonych w art. 71 ust. 2 i 3.
art. 47 ust. 5 4. Jeżeli przysposabia mąż matki dziecka lub żona ojca dziecka, w akcie urodzenia przysposobionego lub
w treści wzmianki dodatkowej o przysposobieniu wskazuje się przysposabiającego jako rodzica dziecka.
art. 49 ust. 2 Art. 73. 1. Jeżeli w wyniku przysposobienia sporządzono nowy akt urodzenia, do dotychczasowego
aktu urodzenia przysposobionego, który nie podlega ujawnieniu, dołącza się wzmiankę dodatkową
o sporządzeniu nowego aktu urodzenia.
2. Na żądanie sądu wydaje się wyłącznie odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia.
art. 49 ust. 2a 3. Na wniosek przysposobionego po osiągnięciu przez niego pełnoletności wydaje się odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
art. 49 ust. 3 Art. 74. 1. W przypadku rozwiązania stosunku przysposobienia sąd w postępowaniu nieprocesowym
unieważnia nowy akt urodzenia przysposobionego, który nie podlega ujawnieniu, a w dotychczasowym akcie urodzenia przysposobionego sąd unieważnia wzmiankę dodatkową, o której mowa w art.
73 ust. 1, oraz postanawia o dołączeniu wzmianki dodatkowej o imieniu lub imionach i nazwisku
noszonym po rozwiązaniu stosunku przysposobienia.
2. Wyrok sądu rozwiązujący stosunek przysposobienia przekazuje się również do kierownika
urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa przysposobionego, oraz kierownika
urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka, w którym przysposobiony został wskazany jako ojciec lub matka dziecka, w celu dołączenia również do tych aktów wzmianki
dodatkowej o zmianie imienia i nazwiska rodowego przysposobionego.
art. 47
Art. 75. 1. Jeżeli przez przysposobienie powstają skutki określone w art. 124 § 1 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, do aktu urodzenia przysposabianego dołącza się wzmiankę dodatkową o przysposobieniu, w treści której dane rodziców ustala się na zasadach określonych w art. 71 ust. 2 i 3 oraz art. 72 ust. 4.
2. Sąd w sprawie wniosku o przysposobienie, na wniosek przysposabiającego i za zgodą osób,
których zgoda na przysposobienie jest potrzebna, może wyłączyć możliwość wskazywania w odpisach skróconych przysposabiającego lub przysposabiających jako rodziców dziecka.
art. 54 ust. 1 Art. 76. 1. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości
wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo konsulowi, albo kierownikowi urzędu
stanu cywilnego, który ma wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, oraz składa:
1) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane
dalej „zapewnieniem”;
2) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przed konsulem, osoba
zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu,
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem
potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
art. 54 ust. 3 3. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
4. Zapewnienie zawiera:
1) nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe, jeżeli można je ustalić, stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, jeżeli zostały
nadane, oraz oznaczenia przedstawionych dokumentów tożsamości;

258

Piotr Skubiszewski

2) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku małżeńskim albo
prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa;
3) informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oznaczenie
ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone, jeżeli są znane;
4) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
5) jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego – oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły osoby zamierzające
zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z tego
małżeństwa;
6) oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone
w art. 10–15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
7) informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
8) adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
9) podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula przyjmującego zapewnienie.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 4 pkt 7, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. Zapewnienie zawiera adnotację o wyznaczonej dacie zawarcia związku małżeńskiego oraz
o zweryfikowaniu danych przedstawionych w zapewnieniu przez osobę zamierzającą zawrzeć
małżeństwo, ze wskazaniem dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji lub oznaczenia aktów stanu cywilnego.
7. Kierownik urzędu stanu cywilnego pozyskuje do zapewnienia od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo i przetwarza informacje o ich wykształceniu, miejscu ich zamieszkania, w tym
o okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.
8. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje dla potrzeb statystyki publicznej informacje,
o których mowa w ust. 7, służbom statystyki publicznej.
9. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
10. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul udziela na piśmie.
Art. 77. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu
cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja
stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku
małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub
unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia
małżeństwa.
Art. 78. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia
małżeństwa są w szczególności:
art. 55 ust. 1 1) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
art. 55 ust. 1 2) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
pkt 2
art. 55 ust. 2 3) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
art. 56 ust. 1 Art. 79. 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
1) zapewnienie;
2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu
małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo
odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo
dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu
małżeństwa;
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3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na
podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.
U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na
podstawie prawa polskiego.
art. 56 ust. 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, napotyka trudne do przezwyciężenia
2i3
przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia
tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie
właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.
Art. 80. 1. Obywatele polscy przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą
zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.
2. Konsul przyjmuje również zapewnienie w przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez
obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
art. 12 ust. 2 Art. 81. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zawiera:
1) nazwiska i imiona osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo, nazwiska rodowe, stan cywilny
oraz daty i miejsca urodzenia;
2) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
3) nazwisko, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa;
4) zgodne oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych dzieci;
5) zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10–15 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.
Art. 82. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa na podstawie
zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone
w obecności duchownego, występuje, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia
aktu małżeństwa, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przyjął zapewnienie, o przesłanie zapewnienia wraz z zezwoleniem na wstąpienie w związek małżeński w przypadkach wymaganych przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął zapewnienie, przesyła je w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.
Art. 83. 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez
obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011
r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie
prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem
polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawia dokument tożsamości oraz składa do wybranego
kierownika urzędu stanu cywilnego:
1) zapewnienie;
2) dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
3. O wydanie przez konsula zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić obywatel
polski, który przedkłada dokumenty wymienione w ust. 2 oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu,
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem
potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
4. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający
urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo
dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
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5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwisko i imię (imiona) osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo
oraz nazwiska i imiona, nazwiska rodowe jej rodziców;
2) nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego z przyszłych
małżonków oraz nazwisko rodowe, jeżeli można je ustalić;
3) adnotację o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim.
6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Art. 84. 1. Przed wezwaniem do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kierownik
urzędu stanu cywilnego albo konsul sprawdza tożsamość osób zamierzających zawrzeć małżeństwo
oraz wskazanych przez nich świadków.
2. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński dokumentuje się w formie protokołu,
który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
Art. 85. 1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem następuje
z zachowaniem uroczystej formy.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi łańcuch z wizerunkiem orła.
3. Wszyscy obecni przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przyjmują pozycję stojącą, z wyjątkiem osób, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek nie mogą jej przyjąć.
4. Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo,
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia
albo jest pozbawiona wolności.
5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji
stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których
mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.
7. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia
z nimi inny termin zawarcia małżeństwa.
W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.
8. Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło na wniosek w miejscu,
o którym mowa w ust. 5, pobiera się opłatę dodatkową, która stanowi dochód gminy.
9. Na realizację czynności, o których mowa w ust. 5, nie przyznaje się dotacji celowej z budżetu
państwa.
10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór, a także
sposób noszenia łańcucha z wizerunkiem orła, uwzględniając wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrwaloną tradycję w zakresie symboli używanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu
cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty
udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440,
z późn. zm.).
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art. 61a ust. 2 Art. 86. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym.
2. Jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpiło przed konsulem, przesyła on niezwłocznie protokół złożenia
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania protokołu złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński.
art. 61a ust. 3. Jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpiło w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opie2i4
kuńczego, akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania
zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności
duchownego.
Art. 87. 1. Akt małżeństwa sporządza się na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
2. Protokół zawiera:
1) nazwiska i imiona osób, które zawierają małżeństwo, nazwiska rodowe, stan cywilny oraz daty
i miejsca urodzenia;
2) miejsce i datę zawarcia małżeństwa;
3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców osób zawierających małżeństwo;
4) nazwisko, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa;
5) zgodne oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;
6) nazwiska i imiona świadków;
7) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
8) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
art. 61a ust. 1 3. Akt małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
sporządza się na podstawie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
zostały złożone w obecności duchownego, które zawiera:
1) nazwiska i imiona osób zawierających związek małżeński oraz świadków;
2) miejsce i datę zawarcia małżeństwa;
3) nazwisko, imię (imiona) oraz stanowisko duchownego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
4) nazwę i adres jednostki organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego sporządzającego
zaświadczenie oraz nazwisko i imię (imiona) osoby sporządzającej zaświadczenie;
5) informację według prawa jakiego kościoła lub związku wyznaniowego małżeństwo zostało
zawarte.
art. 61a ust. 4 4. Jeżeli zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, przekazane do urzędu stanu cywilnego jako przesyłka
polecona nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), zostały utracone przed dotarciem do wskazanego urzędu stanu cywilnego, kierownik tego urzędu zwraca się do duchownego o potwierdzenie treści
utraconego zaświadczenia oraz dostarczenie dowodu nadania przesyłki.
art. 61a ust. 5. Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa, jeżeli stwierdzi, że zachowany został
4i5
termin, o którym mowa w art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli nie zachowano wskazanego terminu, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.
6. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje, dla potrzeb statystyki publicznej, informacje,
o których mowa w ust. 3 pkt 5, służbom statystyki publicznej oraz nazwę kościoła lub związku
wyznaniowego, jeżeli małżeństwo zawarte według prawa kościelnego lub związku wyznaniowego
wywołuje skutki cywilnoprawne.
art. 62
Art. 88. 1. Akt małżeństwa zawiera:
1) nazwiska i imiona osób, które zawarły małżeństwo, nazwiska rodowe, stan cywilny oraz daty i miejsca
urodzenia;
2) miejsce i datę zawarcia małżeństwa;
3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców osób, które zawarły małżeństwo;
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4) nazwiska i imiona świadków;
5) nazwiska małżonków, które będą oni nosili po zawarciu małżeństwa;
6) nazwisko, jakie będą nosiły dzieci zrodzone z małżeństwa;
7) informację o złożeniu zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
8) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.
2. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych
z tego małżeństwa, adnotację o tym zamieszcza się w akcie małżeństwa.
3. Jeżeli sąd zwolnił osobę zamierzającą wstąpić w związek małżeński od obowiązku złożenia lub
przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa, dane dotyczące tej osoby zamieszcza się w akcie małżeństwa tylko na podstawie orzeczenia sądu.
Art. 89. 1. W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego:
1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
3) wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które
zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie,
4) sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
5) wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
– zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego
o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania
czynności.
3. W przypadku odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanej na podstawie orzeczenia sądu, nie przysługuje wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
4. Jeżeli konsul odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński albo wydania
zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, osoba, której czynność dotyczy, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o odmowie dokonania
czynności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, występuje do sądu właściwego
dla urzędu stanu cywilnego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy o rozstrzygnięcie, czy
wskazane przyczyny odmowy uzasadniają odmowę dokonania czynności. W przypadku odmowy przyjęcia wskazanych oświadczeń, wydanej przez konsula na podstawie orzeczenia sądu nie
przysługuje wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Art. 90. 1. Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
2. Protokół zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia rozwiedzionego małżonka
oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;
2) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu;
3) datę uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, oznaczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy;
4) datę złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
5) nazwisko, imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
6) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula dokonującego czynności.
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego
właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku
rozwiedzionego małżonka.
4. Konsul, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do
sporządzenia aktu małżeństwa w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
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Art. 91. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie informacji otrzymanych od właściwych
przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. 92. 1. Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie zgonu nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu.
2. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
Art. 93. 1. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia
zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
2. Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118,
poz. 687, z późn. zm.).
3. Jeżeli zwłoki mają zostać przekazane do celów naukowych, zgłoszenia zgonu może dokonać
upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
4. W przypadku niedokonania zgłoszenia zgonu przez podmiot uprawniony do pochówku lub
przez upoważnionego pracownika publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zgłoszenia zgonu
dokonuje przedstawiciel podmiotu obowiązanego do pochówku zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
5. W przypadku znalezienia zwłok w stanie lub w okolicznościach uniemożliwiających ich identyfikację prokurator lub Policja zawiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce znalezienia zwłok.
6. W przypadku zgonu osoby o nieustalonej tożsamości przebywającej w podmiocie leczniczym
lub w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej kierownik podmiotu lub jednostki zawiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
Art. 94. 1. Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający
zgon i kierownik urzędu stanu cywilnego.
2. Protokół zawiera:
1) dane osoby zmarłej, w tym jej nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo i numer PESEL, jeżeli są znane zgłaszającemu zgon;
2) datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok;
3) nazwiska, nazwiska rodowe, imiona rodziców osoby zmarłej, jeżeli są znane;
4) nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), numer PESEL małżonka osoby zmarłej, o ile
w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;
5) nazwisko i imię (imiona) lub nazwę zgłaszającego zgon;
6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
7) nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego przyjmującego zgłoszenie;
8) rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców zmarłego dziecka, datę urodzenia matki zmarłego dziecka w przypadku zgonu dziecka poniżej roku życia.
3. Kierownik urzędu stanu cywilnego pozyskuje do protokołu zgłoszenia zgonu dziecka poniżej
roku życia i przekazuje, dla potrzeb statystyki publicznej, informacje, o których mowa w ust. 2
pkt 8, służbom statystyki publicznej.
Art. 95. 1. Akt zgonu zawiera:
1) nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej;
2) stan cywilny;
3) nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim;
4) datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok;
5) nazwiska, nazwiska rodowe, imiona rodziców osoby zmarłej;
6) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego zgon;
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7) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.
2. Akt zgonu osoby o nieustalonej tożsamości sporządza się w sposób opisowy, zamieszczając w nim:
1) datę i godzinę oraz miejsce zgonu;
2) datę, godzinę, miejsce i okoliczności znalezienia zwłok;
3) płeć oraz przypuszczalny wiek osoby zmarłej;
4) opis zewnętrznego wyglądu zwłok;
5) opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy osobie zmarłej;
6) oznaczenie jednostki Policji lub wskazanie prokuratora w przypadku dokonania zawiadomienia o znalezieniu zwłok w stanie lub w okolicznościach uniemożliwiających ich identyfikację lub
oznaczenie podmiotu leczniczego lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
3. W przypadku ustalenia tożsamości niezidentyfikowanych zwłok przez podmioty prowadzące
czynności identyfikacyjne przed sporządzeniem aktu zgonu zawiadamia się o tym kierownika
urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu zgonu.
4. Na podstawie zawiadomienia oraz dotychczasowego aktu zgonu, jeżeli był sporządzony przed
ustaleniem tożsamości niezidentyfikowanych zwłok, sporządza się nowy akt zgonu z adnotacją o zastąpieniu przez ten akt dotychczasowego aktu, który nie podlega ujawnieniu. Z dotychczasowego
aktu zgonu wydaje się na żądanie sądu odpis zupełny tego aktu.
5. Akt zgonu sporządzony na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu albo
uznaniu za zmarłego zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, oraz adnotację zawierającą oznaczenie sądu wydającego orzeczenie i sygnaturę akt sprawy.
art. 68 ust. 3 6. W przypadku uchylenia orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu albo o uznaniu za zmarłego akt
zgonu nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się odpisów tego aktu.
art. 69 ust. 1 7. Jeżeli sąd uchyli prawomocne orzeczenie o stwierdzeniu zgonu albo o uznaniu za zmarłego,
odpis zupełny aktu zgonu sporządzonego na podstawie tego orzeczenia wydaje się na żądanie
sądu lub na wniosek osoby, której zgon stwierdzono albo która została uznana za zmarłą.
art. 74 ust. 1 Art. 96. 1. Urodzenie lub zgon na polskim statku morskim lub powietrznym, okręcie wojennym lub
wojskowym statku powietrznym kapitan dokumentuje w formie protokołu potwierdzającego urodzenie lub zgon.
art. 74 ust. 2. Protokół potwierdzający urodzenie zawiera:
1i2
1) nazwiska, nazwiska rodowe, imiona, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka oraz numery PESEL, jeżeli zostały nadane, oraz podpis matki;
2) informację o złożeniu oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, o ile oświadczenie
zostało złożone;
3) nazwisko, imię (imiona) dziecka oraz informację, czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim oraz o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów, o ile są znane;
4) obywatelstwo dziecka, jeżeli jest znane;
5) datę i godzinę urodzenia dziecka według miejsca zdarzenia oraz informację, czy dziecko urodziło
się żywe czy martwe;
6) płeć dziecka;
7) adres do korespondencji rodziców dziecka;
8) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
9) nazwiska i imiona świadków potwierdzających zdarzenie oraz ich podpisy;
10) nazwisko i imię kapitana statku lub okrętu wojennego;
art. 74 ust. 3 11) informację o dokumentach lub oświadczeniach, na podstawie których sporządzono protokół.
3. Protokół potwierdzający zgon zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby zmarłej, numer PESEL, jeżeli został nadany;
2) datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, jeżeli są znane;
3) datę i godzinę zgonu albo jeżeli nie są znane – datę i godzinę znalezienia zwłok według miejsca
zdarzenia;
4) nazwiska, imiona i nazwiska rodowe rodziców, jeżeli są znane;
5) obywatelstwo osoby zmarłej, jeżeli jest znane;
6) stan cywilny osoby zmarłej i nazwisko, imię (imiona) i nazwisko rodowe małżonka osoby
zmarłej, o ile w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;
7) nazwiska i imiona świadków potwierdzających zdarzenie oraz ich podpisy;
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8) nazwisko i imię kapitana statku lub okrętu wojennego;
9) informację o dokumentach lub oświadczeniach, na podstawie których sporządzono protokół.
4. Podpisy świadków nie są wymagane, jeżeli zdarzenie nastąpiło w nadzwyczajnych okolicznościach na okręcie wojennym lub wojskowym statku powietrznym.
5. Miejscem urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczanym w akcie stanu cywilnego jest miejscowość, w której znajduje się siedziba urzędu
konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego, w którym wykonuje swoje funkcje konsul właściwy dla portu, do którego zawinął statek morski lub okręt wojenny lub portu, w którym
wylądował statek powietrzny.
art. 75
6. Jeżeli urodzenie lub zgon nastąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, miejscem zdarzenia zamieszczanym w akcie stanu cywilnego jest miejscowość, w której jest położony najbliższy
port.
art. 75
7. Protokół potwierdzający urodzenie lub zgon, które nastąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kapitan statku lub okrętu wojennego przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego pierwszego polskiego portu, do którego zawinął statek morski lub okręt wojenny lub portu, w którym wylądował
statek powietrzny.
art. 75 ust. 2 P Art. 97. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul, któremu kapitan statku lub okrętu wojennego
przekazał protokół potwierdzający urodzenie lub zgon, przekazuje ten protokół kierownikowi urzędu
stanu cywilnego właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy, wskazując miejsce zdarzenia, w celu
sporządzenia aktu stanu cywilnego.
art. 10
Art. 98. 1. Zgon żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo innej osoby przydzielonej do jednostki
wojskowej, który nastąpił w związku z działaniami wojennymi, właściwy terytorialnie terenowy organ
administracji wojskowej dokumentuje w formie protokołu potwierdzającego zgon.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby zmarłej, numer PESEL, jeżeli został nadany;
2) datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, jeżeli są znane;
3) datę i godzinę zgonu albo jeżeli nie są znane – datę i godzinę znalezienia zwłok;
4) nazwiska, imiona i nazwiska rodowe rodziców, jeżeli są znane;
5) obywatelstwo osoby zmarłej, jeżeli jest znane;
6) stan cywilny osoby zmarłej i nazwisko, imię (imiona) i nazwisko rodowe małżonka osoby
zmarłej, o ile w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;
7) oznaczenie terenowego organu administracji wojskowej, nazwisko i imię (imiona) osoby sporządzającej protokół oraz jej podpis.
3. Właściwy terytorialnie terenowy organ administracji wojskowej niezwłocznie przekazuje protokół zgonu kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy w celu sporządzenia aktu zgonu.
Art. 99. 1. W rejestrze stanu cywilnego można dokonać, w formie czynności materialno-technicznej, na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu
cywilnego.
2. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże
interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
3. Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację zdarzenia
można złożyć do konsula.
4. Do wniosku o rejestrację zdarzenia dołącza się wydany przez właściwy podmiot zagraniczny
dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego
przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
5. Dokonując rejestracji zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które dotyczą obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie
czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do
reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji.
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6. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
art. 72 ust. Art. 100. 1. Jeżeli wniosek o rejestrację zdarzenia został złożony do konsula, sporządza on pro2i3
tokół rejestracji urodzenia lub zgonu, który podpisują osoba składająca wniosek o rejestrację
zdarzenia i konsul.
2. Protokół rejestracji urodzenia zawiera:
1) nazwiska, nazwiska rodowe, imiona, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, jeżeli są znane, oraz numery PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane;
2) nazwisko i imię (imiona) dziecka;
3) płeć dziecka;
4) datę urodzenia dziecka;
5) miejsce i kraj urodzenia dziecka;
6) nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
7) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu
urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów;
8) adres do korespondencji osoby składającej wniosek;
9) informację o dokumentach lub oświadczeniach, na podstawie których sporządzono protokół;
10) nazwisko i imię konsula przyjmującego wniosek.
3. Protokół rejestracji zgonu zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby zmarłej, numer PESEL, jeżeli został nadany;
2) datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, jeżeli są znane;
3) datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę i miejsce znalezienia
zwłok;
4) imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, jeżeli są znane;
5) stan cywilny osoby zmarłej, nazwisko i imię (imiona) małżonka osoby zmarłej, o ile w chwili
śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, jeżeli są znane;
6) informację, na podstawie jakich dokumentów lub oświadczeń ustalono dane niezbędne do
sporządzenia protokołu;
7) nazwisko i imię osoby składającej wniosek o rejestrację zgonu;
8) nazwisko i imię konsula sporządzającego protokół.
art. 70 ust. 4 Art. 101. Konsul przekazuje niezwłocznie protokół rejestracji urodzenia lub zgonu wybranemu
przez wnioskodawcę kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt urodzenia lub
akt zgonu, z adnotacją o rejestracji urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane.
Art. 102. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał rejestracji urodzenia albo zgonu,
które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo
rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu.
Art. 103. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli
wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie lub rejestracja zdarzenia
byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 104. 1. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
2. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
3. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument
stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie
budzi wątpliwości co do autentyczności.
art. 73 ust. 1 4. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć
osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
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5. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
6. Transkrypcja może zostać dokonana również z urzędu.
7. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli
polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej
Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy,
w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie
transkrypcji.
8. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 105. 1. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, wydaje wnioskodawcy odpis
zupełny aktu stanu cywilnego.
3. W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego
urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca
inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie
do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca
pobytu domniemanego ojca.
Art. 106. 1. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie
zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo
w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał
transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci
zrodzonych z tego małżeństwa.
2. Jeżeli transkrypcji dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia
oświadczenia w sprawie nazwiska.
3. Jeżeli transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy,
kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy.
Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.
4. Jeżeli wniosek o transkrypcję dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa został złożony do konsula, przesyła on wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego wybranego przez wnioskodawcę. Oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu
małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć w składanym wniosku o transkrypcję albo złożyć do protokołu przed
konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję.
5. W przypadku złożenia przed konsulem do protokołu oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po
zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa przy
składaniu wniosku o transkrypcję protokół przyjęcia tych oświadczeń konsul dołącza do wniosku o dokonanie transkrypcji.
Art. 107. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:
1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma
mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości
co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 108. 1. Jeżeli orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego
podlega uznaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”,
wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dołącza wzmiankę dodatkową do aktu stanu
cywilnego lub zamieszcza przypisek przy tym akcie.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego może dołączyć wzmiankę dodatkową do aktu stanu cywilnego
lub zamieścić przypisek przy tym akcie na podstawie innego dokumentu, niewymagającego uznania,
pochodzącego od organu państwa obcego, jeżeli nie jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami
porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazano do urzędu stanu cywilnego
w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu
cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dołącza wzmianki dodatkowe w tym przedmiocie do aktu stanu cywilnego lub zamieszcza przypiski przy tym akcie na podstawie tego zagranicznego
dokumentu.
4. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia
w trybie art. 1148 tego Kodeksu do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu
państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
Art. 109. 1. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca
sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub
wiąże się z poważnymi trudnościami.
2. Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie
dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny
w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
3. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego
przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego
uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.
4. Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt
dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli
wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia.
5. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 110. 1. Treść odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zamieszcza się w rejestrze stanu cywilnego, w formie aktu stanu cywilnego, zamieszczając adnotację o odtworzeniu
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu stanu
cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Art. 111. 1. Jeżeli jest odtwarzana treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego
po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku
o odtworzenie albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie
w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
2. Jeżeli odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek
jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o odtworzeniu drugiego
małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska.
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3. Jeżeli odtworzenia treści zagranicznego dokumentu rejestracji stanu cywilnego dokonano na
wniosek osoby, której nie dotyczy odtwarzany dokument, kierownik urzędu stanu cywilnego
informuje o odtworzeniu osoby, których odtwarzany dokument dotyczy. Jeżeli odtwarzany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie
nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.
4. Jeżeli wniosek o odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego został złożony do
konsula, przesyła on ten wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego wybranego przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek o odtworzenie składają małżonkowie, oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych
z tego małżeństwa mogą oni zawrzeć w składanym wniosku o odtworzenie albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o odtworzenie.
5. W przypadku złożenia przed konsulem do protokołu oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego
małżeństwa przy składaniu wniosku o odtworzenie protokół przyjęcia tych oświadczeń konsul
dołącza do wniosku o dokonanie odtworzenia.
Art. 112. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza on
zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 113. Jeżeli rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo
zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia,
zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, transkrypcji
lub odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonano w formie czynności materialno-technicznej, wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na
wniosek.
Przepisy zmieniające art. 114. – art. 123 zostały pominięte w niniejszym opracowaniu.
Art. 124. 1. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego.
2. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego polega na zamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego treści:
1) aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia w zakresie wymaganym w niniejszej ustawie;
2) wzmianek dodatkowych, przypisków oraz informacji zawartych w rubryce „uwagi”.
3. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością materialno-techniczną, w wyniku której w akcie stanu cywilnego sporządzonym w księdze stanu cywilnego
prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych wpisuje się wzmiankę dodatkową o przeniesieniu tego aktu do rejestru stanu cywilnego, wraz z oznaczeniem aktu i datą przeniesienia, która nie podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Wzmiankę dodatkową w księdze stanu
cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych może zamieścić upoważniony
przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik.
4. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru
stanu cywilnego, może z urzędu uzupełnić jego treść w drodze czynności materialno-technicznej, na podstawie dotychczasowych akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, jeżeli informacje
zawarte w tych aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego nie budzą wątpliwości, a uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego następuje w zakresie informacji niewymaganych w przepisach
dotychczasowych, a wymaganych niniejszą ustawą.
5. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych z chwilą przeniesienia do rejestru stanu cywilnego jest aktem stanu cywilnego w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego
nie jest ponowną rejestracją.
6. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych można zamieścić w rejestrze stanu cywilnego, jako odwzorowanie cyfrowe, jako akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego.
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7. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych dla aktów stanu cywilnego sporządzonych w księdze stanu cywilnego, prowadzonej na
podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być zamieszczane w rejestrze stanu cywilnego,
jako odwzorowanie cyfrowe, jako akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone na
podstawie niniejszej ustawy. W aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych
na podstawie niniejszej ustawy można zawrzeć opis dokumentów niesporządzonych w formie
dokumentów elektronicznych.
8. Dane zgromadzone w systemie komputerowym na podstawie przepisów dotychczasowych
mogą być wykorzystane do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych.
9. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie postanowienia zaginioną
lub zniszczoną księgę stanu cywilnego lub jej część prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych zastąpiono odpisem, przeniesienia do rejestru stanu cywilnego można dokonać na
podstawie tego odpisu.
Art. 125. 1. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest dokonywane z urzędu.
2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu
cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, albo w przypadku dokonywania czynności z zakresu
rejestracji stanu cywilnego, dla której akt stanu cywilnego jest niezbędny.
3. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa
w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę
stanu cywilnego prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje on przeniesienia
aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa
w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia
wniosku.
5. W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do której jest niezbędny akt stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się
niezwłocznie.
6. Przekazanie z rejestru stanu cywilnego do rejestru PESEL oznaczenia aktu stanu cywilnego przeniesionego do rejestru stanu cywilnego nie jest rejestracją zmiany danych w rozumieniu art. 10 ust. 6
ustawy zmienianej w art. 122.
Art. 126. 1. Jeżeli w akcie stanu cywilnego sporządzonym na podstawie przepisów dotychczasowych
jest wpisana wzmianka dodatkowa o nadaniu imienia dziecku z urzędu, dokonując przeniesienia aktu
stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, informację wynikającą z treści wzmianki dodatkowej zamieszcza się jako adnotację.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przenoszenia
aktów stanu cywilnego sporządzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego uwzględniając potrzebę zachowania integralności dotychczasowych aktów stanu cywilnego.
Art. 127. 1. Jeżeli przy przenoszeniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego wystąpią okoliczności wskazujące na konieczność unieważnienia aktu stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego przenosi ten akt do rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie podejmuje czynności niezbędne do
unieważnienia aktu stanu cywilnego i nie wydaje z niego odpisów.
2. Jeżeli dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a okoliczności
wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym z nich
jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził
ostatni akt, unieważnia jeden z nich.
3. W postępowaniu w sprawie unieważnienia aktu stanu cywilnego wojewoda bada, który z aktów stanu cywilnego odzwierciedla dokładniej zdarzenie i unieważnia, w formie decyzji administracyjnej, ten
z aktów, który w sposób mniej dokładny odzwierciedla zdarzenie.
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4. Wojewoda w jednym postępowaniu może unieważnić więcej niż jeden akt stanu cywilnego, jeżeli do
rejestru stanu cywilnego przeniesiono kilka aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie.
5. Postępowanie o unieważnienie aktu stanu cywilnego wszczyna się z urzędu lub na wniosek osoby,
której akt dotyczy, lub osoby mającej w tym interes prawny, prokuratora lub kierownika urzędu stanu
cywilnego.
6. Jeżeli rejestracja stanu cywilnego w formie aktu stanu cywilnego nastąpiła po dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, a następnie dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego
stwierdzającego to samo zdarzenie co uprzednio zarejestrowane w rejestrze stanu cywilnego i okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym
z nich jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego, unieważnia jeden z nich w formie decyzji administracyjnej. Przepisy ust. 3-5 stosuje się.
Art. 128. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wraz
z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie
100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i księgi
zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej niż jedna księga stanu cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia ostatniej księgi stanu cywilnego
prowadzonej w danej księdze.
2. Księgi stanu cywilnego przechowywane w archiwum urzędu stanu cywilnego zabezpiecza się
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a w razie potrzeby poddaje się konserwacji. Księgi stanu cywilnego mogą być wynoszone za zgodą wojewody, wyrażoną w drodze postanowienia, poza urząd stanu cywilnego lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom.
3. Księgi stanu cywilnego wynoszone poza urząd stanu cywilnego zabezpiecza się przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Art. 129. 1. Księgi małżeństw i księgi zgonów prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, dla których z dniem jej wejścia w życie upłynie okres 80 lat przechowywania, przekazuje
się do właściwego archiwum państwowego w ciągu 10 lat.
2. Księgi urodzeń prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których
z dniem jej wejścia w życie upłynie okres 100 lat przechowywania, przekazuje się do właściwego
archiwum państwowego w ciągu 2 lat.
3. Księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których
po dniu jej wejścia w życie upłynie okres przechowywania, przekazuje się do właściwego archiwum państwowego w ciągu 2 lat po upływie terminu ich przechowywania.
4. Wzmianki dodatkowe i przypiski przy aktach stanu cywilnego przekazanych do archiwum
państwowego sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce
przechowywania danej księgi stanu cywilnego, który przekazał te akty do archiwum.
5. Dokumenty z aktów stanu cywilnego przekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy do archiwum państwowego przed upływem 100 lat wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na siedzibę archiwum państwowego.
Art. 130. 1. Akty stanu cywilnego z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi przechowywane na podstawie przepisów dotychczasowych w urzędzie
stanu cywilnego właściwym dla miasta stołecznego Warszawy przekazuje się do archiwum państwowego wyznaczonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
2. Odpisy ksiąg stanu cywilnego wytworzone w okresie od dnia 1 stycznia 1946 r. do dnia 30
sierpnia 1955 r. oraz od dnia 2 listopada 1956 r. do dnia 28 lutego 1987 r. przekazuje się do archiwów państwowych w ciągu 20 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie wydaje się
odpisów po upływie okresów, o których mowa w art. 128 ust. 1. Z ksiąg stanu cywilnego można wydać
dokumenty, o których mowa w art. 44 ust. 1, jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której dokumenty te dotyczą lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby.
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4. Akty stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego prowadzonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, po upływie okresów, o których mowa w art. 128 ust. 1, nie podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Udostępnianie ich oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
lub skorowidzów alfabetycznych przez kierownika urzędu stanu cywilnego przed przekazaniem księgi
stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego odbywa się na zasadach określonych w ustawie
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu
stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.
6. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu aktu zgonu można umożliwić przeglądanie skorowidzów
alfabetycznych aktu zgonu.
Art. 131. Akty stanu cywilnego przeniesione do rejestru stanu cywilnego z ksiąg aktów stanu cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, dla których minęły okresy przechowywania określone w art. 129 ust. 1, przekazuje się z rejestru stanu cywilnego do właściwego archiwum
państwowego w ciągu 10 lat od dnia przeniesienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5
ust. 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Art. 132. 1. Zachowują moc akty stanu cywilnego sporządzone w okresie od dnia 1 września 1939 r. do
dnia 1 stycznia 1946 r. w trybie świeckiej rejestracji stanu cywilnego na obszarach, które w dniu 1 września 1939 r. wchodziły w skład Państwa Polskiego i na których, w myśl prawa polskiego, obowiązywały
przepisy o wyznaniowej rejestracji stanu cywilnego.
2. Zachowują moc dowodową księgi przeznaczone do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów prowadzone do dnia 1 stycznia 1946 r. przez Polski Narodowy Kościół Katolicki oraz przez Polski Kościół
Starokatolicki.
3. Z ksiąg wyznaniowych prowadzonych przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację
stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego,
lub upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) pracownik wydaje, na wniosek osoby, której wyznaniowy akt stanu cywilnego dotyczy,
pisemne zaświadczenie o przyjętych sakramentach w celu przedłożenia przy załatwianiu spraw
wyznaniowych.
4. Wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. wydane przez
osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, nie mają mocy dokumentu
urzędowego. Treść tych wypisów może zostać przeniesiona do rejestru stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego lub jej części, a także gdy urząd stanu
cywilnego nie posiada księgi, z której został sporządzony wypis. Przeniesienia treści wypisów
dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, na
wniosek osoby, której akt dotyczy, lub osoby mającej w tym interes prawny.
5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując przeniesienia wpisu w formie czynności materialno-technicznej, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu. Jeżeli do rejestru stanu cywilnego
dokonano przeniesienia wypisu, w formie czynności materialno-technicznej, wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek.
6. Jeżeli przysposobienie zostało dokonane przed dniem 30 sierpnia 1955 r. i nie stanowiło podstawy do wymienienia w odpisie aktu stanu cywilnego przysposabiających jako rodziców przysposobionego, przysposabiający, a także przysposobiony mogą wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany, o której mowa w art. 71 ust. 2.
7. Dziecko nieznanych rodziców, którego akt urodzenia został sporządzony przed dniem 30
sierpnia 1955 r., może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o ustalenie danych wymienionych
w art. 62 ust. 2. Orzeczenie sądu stanowi podstawę do dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu
urodzenia.
Art. 133. 1. Jeżeli wydano zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego prowadzonej
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych, treść
aktu stanu cywilnego podlega odtworzeniu, w formie czynności materialno-technicznej, na
wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która posiada w tym interes prawny, a w przypadku
odtworzenia aktu zgonu również osoby, która wykaże interes faktyczny.
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2. Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego
sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych wraz z adnotacją w akcie stanu cywilnego o odtworzeniu.
3. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik, na wniosek osoby uprawnionej do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli księga stanu cywilnego prowadzona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie przepisów dotychczasowych zaginęła lub została zniszczona.
4. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego zawiera: oznaczenie rodzaju księgi stanu cywilnego, rok lub lata, w których księga była prowadzona, oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym księga była przechowywana, okoliczności braku księgi i oznaczenie wnioskodawcy.
5. Treść aktu stanu cywilnego podlegającego odtworzeniu ustala się na podstawie odpisu zupełnego
aktu stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, odpisu księgi stanu cywilnego,
jeżeli został sporządzony, lub innych dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, które
zawierają dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego.
6. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu
stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt
stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść aktu stanu cywilnego, w formie
czynności materialno-technicznej, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny odtworzonego aktu stanu cywilnego w jednym egzemplarzu.
8. Jeżeli dokonano odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, to wydany odpis zupełny aktu stanu
cywilnego uważa się za wydany na wniosek.
9. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5, nie można ustalić, czy zdarzenie
faktycznie nastąpiło, lub jeżeli przedłożony dokument wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności.
10. W sprawach o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, przenoszenia do rejestru stanu cywilnego wpisów z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. i unieważnienia aktów stanu cywilnego przez wojewodę stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5
tego Kodeksu w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula na podstawie ustawy z dnia 13
lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Jeżeli zachowały się akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, odtworzenia treści aktu stanu
cywilnego dokonuje się z urzędu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej rejestracji
stanu cywilnego.
Przepisy zmieniające art. 134 – art. 142 zostały pominięte w niniejszym opracowaniu.
Art. 143. Dopuszcza się używanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński odznaki używanej na podstawie przepisów
dotychczasowych.
Art. 144. 1. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 1, zawiera
oprócz danych, o których mowa w art. 54 ust. 2:
1) informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar;
2) informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu;
3) dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka:
a) liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo urodzonych,
b) datę poprzedniego porodu,
c) żywotność poprzedniego dziecka;
4) miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie rodziców dziecka,
pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
2. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta martwego urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 3, zawiera
oprócz danych, o których mowa w art. 54 ust. 2 i 3, czas zgonu płodu i przyczynę zgonu, jeżeli
została stwierdzona.
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3. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 11 ust. 3b
i 3c ustawy zmienianej w art. 114, jeżeli są znane:
1) informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu oraz
sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu;
2) w przypadku dziecka do roku życia:
a) godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała,
punkty w skali Apgar,
b) informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę
dzieci urodzonych przez matkę;
3) nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) sporządzającego kartę zgonu;
4) wykształcenie zmarłego;
5) miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na obszarze danej gminy.
4. Dane, o których mowa w ust. 1–3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, przez
kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej.
5. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia,
o której mowa w ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 2, w tym sporządzanych w formie dokumentów elektronicznych, uwzględniając przejrzystość i kompletność
wymaganych danych.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym
sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do
sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej.
Przepisy art. 145 – art. 149 zostały pominięte w niniejszym opracowaniu.

Brygida Jaranowska

Praktyczne zagadnienia dotyczące migracji aktu
z perspektywy pracownika USC

Przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego (migracja) to czynność
materialno-techniczna mająca podstawę w nowej ustawie z dnia 28 listopada
2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1. W praktyce dokonuje się jej od
1 marca 2015 r. Istota migracji polega na przeniesieniu do Systemu Rejestrów
Państwowych (SRP) aktu z chwili jego sporządzenia w zakresie wymaganym nowym brzmieniem ustawy, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów
stanowiących jego integralną część w postaci wzmianek dodatkowych, przypisków oraz informacji z sekcji „Uwagi” (bez odwzorowania wykreśleń). Przeniesienia dokonuje przechowujący daną księgę kierownik urzędu stanu cywilnego
(USC) w trzech przypadkach: 1) prowadzenia czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego, 2) realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
3) wniosku o wydanie zaświadczenia.
W zależności od przyczyny migracji ustawa przewiduje różne terminy przeniesienia aktu, a sama aplikacja ŹRÓDŁO umożliwia jej przeprowadzenie na dwa
sposoby. Pierwszym z nich jest przeniesienie aktu do SRP poprzez przepisanie
aktu papierowego z księgi do aplikacji, zaś drugim – eksport z pliku XML wygenerowanego za pomocą aplikacji wspierającej, dotychczasowo używanej przez
dany USC w celu gromadzenia elektronicznej bazy aktów i rejestracji dokonywanych w nich zmian (przykładem takiej aplikacji może być AA_USC czy starsza
PB_USC). Metoda pierwsza jest bardziej czasochłonna, gdyż wymaga wypełnienia
ręcznie wszystkich wymaganych rekordów, bez pomijania żadnych danych, (które
przy dokonywaniu danej czynności mogą nie być potrzebne). Migracja za pomocą
pliku XML jest sposobem zdecydowanie szybszym. Pomimo iż wymaga wprawy
w procesie przenoszenia danych na nośniku zewnętrznym, jest to sposób bardziej
efektywny, chociażby ze względu na możliwość wykorzystania istniejących już baz
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danych w postaci elektronicznej, bez konieczności powtarzania tych samych czynności. Weryfikacja danych przenoszonych do aplikacji ŹRÓDŁO z księgą, w której
znajduje się akt jest oczywiście nieunikniona, ale w znacznej mierze szybsza niż
ręczne przepisywanie. Pewne komplikacje dają się zauważyć przy próbach wykorzystania plików XML do obsługi zleceń migracji aktu. System nader często
wyświetla komunikat o błędzie i powraca do strony głównej. Istnieje oczywiście
możliwość obejścia tego problemu, o czym będzie mowa przy okazji omawiania
przebiegu procesu migracji z perspektywy pracownika USC.
Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego nie jest ponowną rejestracją i nie
może być wykonywane fragmentarycznie. Po wyborze odpowiedniego przycisku
na panelu głównym („Migracja aktu” albo „Migracja z pliku”) należy ulokować
przenoszony akt we właściwej księdze. Uprzednio należy ją wyszukać, a jeśli nie figuruje wśród utworzonych już pozycji, to powinno się ją poprawnie założyć (może
to zrobić tylko kierownik USC lub jego zastępca). Należy zaznaczyć, że w sytuacji
kiedy USC posiada księgi łączone rocznikami, każdy z roczników powinien być
oddzielnie umieszczony w SRP. Oznaczenie w SRP powinno być zbieżne z dotychczasowym oznaczeniem w miejscowym USC. Oznacza to, że w przypadku gdy
w zasobach archiwalnych USC oprócz ksiąg obejmujących swym zasięgiem obszar
miejski dodatkowo znajdują się na przykład księgi gminne, to każda z tych ksiąg
powinna mieć swój odpowiednik w SRP. Natomiast poszczególne tomy z jednego
roku należy jednak traktować tak, jakby były umieszczone w jednej księdze i nie
tworzyć dla nich kilku ksiąg w rejestrze państwowym. Szczególną uwagę powinno
się zwrócić na prawidłowe wypełnienie pól w sekcji „Dane migracji”, gdyż obok numeru historycznego i nazwiska kierownika USC sporządzającego akt wymaga ona
uzupełnienia daty. Wprowadzenie w tej rubryce daty bieżącej powoduje automatyczne zapisanie aktu w roczniku 2015, pomimo uprzedniego wybrania innej księgi
i wprowadzenia innych danych osoby, której akt dotyczy. System teleinformatyczny „potraktuje” ten akt jako pochodzący z rejestracji bieżącej. Niedopuszczalne
jest wydawanie z tego aktu odpisów. Kierownik USC, który omyłkowo dokonał
wprowadzenia aktu w ten sposób nie może sprostować aktu, gdyż sam numer nie
może ulec przekształceniu. W takim wypadku konieczne jest ponowne wprowadzenie aktu, z uwzględnieniem prawidłowej daty sporządzenia historycznego aktu
oraz niezwłoczne wystąpienie do wojewody o unieważnienie tego spośród aktów,
który w sposób mniej dokładny odzwierciedla zdarzenie. Okoliczności wskazane
w każdym z tych aktów nie mogą budzić wątpliwości, że przedmiotem rejestracji
w każdym z nich jest to samo zdarzenie, a późniejsze unieważnienie aktu zawierającego uchybienia następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Postępowanie
o unieważnienie aktu stanu cywilnego wszczyna się na wniosek kierownika USC,
osoby, której akt dotyczy, lub osoby mającej w tym interes prawny, prokuratora
lub z urzędu. W pierwszym przypadku kierownik, kierując wniosek do wojewody,
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powinien powiadomić o wszczęciu postępowania osoby, których akt dotyczy (sam
nie jest stroną postępowania). W momencie, w którym decyzja stanie się ostateczna, będzie możliwe dodanie wzmianki o unieważnieniu aktu. Opisana wyżej
procedura wydaje się być skomplikowana w stosunku do błędu, jakim dotknięty
jest akt wprowadzony do SRP. Oczywiście w żaden sposób nie można umniejszać
rangi dokumentów powstających w USC, ale warto zastanowić się, czy nie byłoby
słuszne umożliwienie edycji sekcji, w której zawarte są dane migrowania, chociażby
ze względu na to, że nie zawiera ona danych wpływających na treść i status aktu.
Wspomniane wyżej nieprawidłowości polegające na wprowadzeniu błędnych dat i nazwisk w sekcji oznaczonej jako „Dane migrowania” są tylko jedną z przyczyn mogących spowodować zdublowanie aktów dokumentujących
to samo zdarzenie. Pomimo wyświetlających się komunikatów ostrzegawczych
o istnieniu aktu z podobnymi danymi bardzo proste jest utworzenie wtórnika
aktu. Może się to wydarzyć chociażby ze względu na przerwy w płynnym działaniu systemu i konieczność powtarzania pewnych czynności. Jakkolwiek przycisk
„Wróć” nie zawsze jest widoczny czy aktywny, to tylko on służy do cofania się
do poprzedniej strony. Nie można inicjować tego za pomocą przycisków przeglądarki, w której uruchomione jest ŹRÓDŁO, gdyż może to przyczynić się do
podwójnego zapisania tej samej czynności lub wygaśnięcia formularza.
Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego wymaga
uwierzytelnienia przez właściwego kierownika USC cywilnego przez złożenie
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu (wydanego przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych). Złożenie podpisu odbywa się z wykorzystaniem karty zabezpieczonej kodem PIN. Nieodzowna jest komunikacja
pracownika z kierownikiem USC w zakresie etapu, na jakim znajduje się migracja
danego aktu. Wskazane jest tu ewidencjonowanie wszystkich dokonywanych migracji, z uwzględnieniem danych aktu takich jak: jego rodzaj, numer historyczny,
nazwisko osoby, której dotyczy, czy nowy numer wygenerowany w SRP. W dalszej
części uwzględnić należałoby datę przeniesienia, powód migracji (z zakresie terytu
czy nazwy USC, który zlecił migrację), a także uwzględnienie faktu odnotowania
migracji aktu w postaci wzmianki dodatkowej w księdze papierowej i w aplikacji alternatywnej (jeżeli oczywiście pozwala ona na dopisanie numeru z SRP). Ostatnie
z czynności są niezwykle ważne ze względu na ryzyko wydania w okresie przejściowym z księgi czy aplikacji wspierającej odpisu aktu stanu cywilnego, który został
przeniesiony do SRP, a którego treść czy status uległy zmianom. Jest to sytuacja
absolutnie niedopuszczalna. Należy mieć na uwadze fakt, że kiedy przeniesienia
aktu do SRP dokonuje pracownik, cały proces momentami wymaga zaangażowania
dwóch osób (także kierownika USC lub jego zastępcy) oraz dwóch komputerów,
co organizacyjnie może być trudne do wykonania. Przedstawiona poniżej tabela
może okazać się bardzo pomocna, szczególnie jeśli migracji dokonuje się przy
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jednoczesnej bieżącej obsłudze interesantów i niemożliwe jest dokonanie całej
operacji od początku do końca przez jedną osobę. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że o ile poszczególne techniczne czynności procesu migracji można rozłożyć
w czasie, to niepoprawne jest stopniowe wprowadzanie aktu z pierwotnym pominięciem przypisków czy wzmianek. Aktualna treść aktu jest wynikową wszystkich
zapisków znajdujących się w akcie. Możliwe jest dodanie przypisków i wzmianek
po wprowadzeniu aktu przez pracownika (niekiedy system nie pozostawia innej
możliwości), ale ich uzupełnienie może nastąpić tylko i wyłącznie przed zaakceptowaniem projektu aktu.
Migracja aktów do SRP
Lp

Data

Rodzaj
Numer historyczny Nazwisko
aktu

Nowy
numer

Teryt

Czy dodano:
Przypiski: Odnotowano
w AA: Dodano wzmiankę:

1.

Przypiski: Odnotowano
w AA: Dodano wzmiankę:

2.

Przypiski: Odnotowano
w AA: Dodano wzmiankę:

3.

Przypiski: Odnotowano
w AA: Dodano wzmiankę:

4.

Przypiski: Odnotowano
w AA: Dodano wzmiankę:

5.

Przypiski: Odnotowano
w AA: Dodano wzmiankę:

Uwagi

Źródło: opracowanie własne

Akceptacja aktu przenoszonego przez pracownika przywodzi na myśl akceptację projektu aktu pochodzącego z rejestracji bieżącej, ale rożni się w zależności od tego, czy akt zmigrowano z poziomu migracji na panelu głównym czy
z poziomu zleceń. W pierwszej sytuacji, po migracji wykonanej przez pracownika
kierownik USC musi odszukać migrowany akt w projektach aktów, sprawdzić
poprawność jego danych i zaakceptować akt, generując tym samym nowy numer
aktu. W drugim przypadku należy odszukać konkretne zlecenie. W sytuacji kiedy
zleceń jest wiele, można ułatwić sobie zadanie poprzez hiperłącze „Wyszukiwanie
zaawansowane”, w którym można znaleźć „zamówiony” akt za pomocą danych
osoby, której akt dotyczy albo daty utworzenia zlecenia. Niezwykle przydatny
jest tu numer PESEL, który pokrótce zostanie omówiony niżej. Po odszukaniu
zlecenia należy przejść do jego realizacji, zapisać zmiany i wysłać do akceptacji.
Także kierownik musi znaleźć zlecenie, przejść do projektu aktu i zaakceptować
go, a dopiero później zaakceptować zlecenie migracji. Nieco problematyczną
kwestią jest oznaczenie zlecenia jako zrealizowane. Tej czynności nie może dokonać pracownik, który przesłał akt do akceptacji kierownikowi USC. Nie może
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zrobić tego także kierownik USC, który zaakceptował akt i zlecenie, gdyż przy
takiej próbie pojawia się komunikat informujący, że może to zrobić jedynie adresat zlecenia (w tym wypadku pracownik). Błędne koło można jednak przerwać
w momencie przekazywania kierownikowi USC zlecenia do akceptacji. Chwilę
po tym etapie należy zaznaczyć opcję „Przypisz urzędnikowi” i wybrać z listy
kierownika lub zastępcę, który ma zaakceptować całą czynność. Wówczas, niezwłocznie po akceptacji aktu, może on oznaczyć zlecenie jako „zrealizowane”, co
zmienia status zlecenia migracji w systemie. Oznaczenie zlecenia migracji aktu
jako już „zrealizowane” może być pomocne w sytuacji, o której była mowa wcześniej, a mianowicie przy problemach z zaczytaniem pliku XML do formularza
aplikacji. W takim przypadku można przeprowadzić migrację z pliku w tradycyjny sposób (czyli przenieść go ręcznie wchodząc w zakładkę „Migracja aktu”),
a fakt realizacji zlecenia odnotować za pomocą „uwagi” dodanej do zlecenia.
Pomocne jest zamieszczenie tam nowego numeru z SRP. W następnej kolejności
trzeba użyć przycisku „Oznacz jako zrealizowane”.
Zarówno odszukanie aktu w wyszukiwarce BUSC, jak i zlecenia w bazie zleceń może niekiedy sprawiać trudności. Absolutną koniecznością jest uzupełnianie
o numer PESEL zarówno migrowanych aktów, jak i zleceń wysyłanych do innych
urzędów. Zapisanie aktu w SRP powoduje wygenerowanie nowego numeru, co
stanowi podstawę do aktualizacji danych w PESEL. Aktualizacja tych danych
umożliwia błyskawiczne odszukanie aktu w systemie ŹRÓDŁO i jest niezwykle
pomocna, kiedy nie ma już potrzeby powrotu do utworzonego zlecenia migracji,
a potrzebny jest przykładowo jedynie nowy numer aktu. Sam rejestr PESEL w wyniku bieżących i systematycznych aktualizacji dokonywanych przez Kierowników
USC staje się coraz doskonalszą bazą, będącą źródłem wiedzy dla osób dokonujących czynności z zakresu rejestracji zdarzeń jak i realizacji wniosków.
W procesie przenoszenia aktu do SRP wątpliwości może niekiedy budzić
aspekt interpretacji i ustalania pewnych danych. Jeżeli dane nie były wymagane
w przepisach dotychczasowych, a są wymagane obowiązującą ustawą, wówczas
kierownik USC, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego, może z urzędu uzupełnić jego treść w drodze czynności materialno-technicznej. Podstawą
uzupełnienia są dotychczasowe akta zbiorowe (jeśli informacje w nich zawarte nie budzą wątpliwości). Jeżeli danych nie da się ustalić, rubryka pozostanie
niewypełniona. Zmiany w stanie prawnym obowiązującym na przestrzeni lat
spowodowały też rozbieżności w zakresie wypełniania poszczególnych rubryk.
Przenoszenie aktów z ksiąg wykształciło dwie praktyki już na etapie wprowadzania ich do aplikacji wspierających. Jedna ze szkół zakłada pełne odzwierciedlanie
treści aktu papierowego, druga zaś pozwala na dokonywanie pewnych interpretacji. Część praktyków w przypadku braku danych w odpowiednie pole wpisuje (–). Jest to dobre rozwiązanie w przypadku braku danych co do noszonych
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nazwisk rodziców w akcie małżeństwa czy zgonu, gdyż te są najtrudniejsze do
ustalenia z absolutną pewnością, o czym będzie mowa później. Jeśli w przyszłości
zajdzie taka potrzeba, można będzie zastosować procedurę uzupełnienia, o której
mowa w art. 37 P.a.s.c. Treść poszczególnych rubryk należy odnieść do przepisów
obowiązujących w chwili sporządzania aktu. Czynności te są podobne do stosowanych podczas dotychczasowej procedury wydawania odpisów skróconych
z aplikacji wspierających. Przykładem mogą być informacje o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy2 w swej pierwotnej
wersji wskazywał, że przy braku oświadczenia żony co do nazwiska noszonego
po ślubie, przyjmuje ona nazwisko swojego męża. W przypadku braku danych co
do tych nazwisk należy uznać, iż nazwisko męża było przyjęte także przez żonę
i dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Dopiero oświadczenie żony w tym zakresie pozwalało jej na pozostanie przy swoim nazwisku bądź przybranie nazwiska
dwuczłonowego (art. 25 K.r.o.). W znacznej części aktów małżeństwa brakuje nazwisk rodowych osób zawierających małżeństwo, nazwisk rodowych ojców tych
osób, a także (noszonych) nazwisk matek. Zawarte są w nich nazwisko rodowe
matki i nazwisko noszone ojca. O ile nazwisko rodowe ojca osoby wstępującej
w związek małżeński można powtórzyć, o tyle nie należy w ten sposób wypełniać
nazwiska noszonego matki, gdyż nazwisko to niekoniecznie musiało być tożsame
z nazwiskiem ojca. Nie ma pewności co do tego, czy rodzice kobiety lub mężczyzny pozostawali w związku małżeńskim. Odmiennie przedstawia się przypadek
aktów z ksiąg wyznaniowych, sporządzanych opisowo, w których pomimo braku
nazwiska rodowego ojca i nazwiska noszonego matki, co do zasady zamieszczona
jest informacja, że dziecko pochodzi z małżonki mężczyzny. W tym przypadku
wypełnienie rubryki w części nazwiska matki nie będzie nadinterpretacją. Sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do aktów urodzeń sporządzanych do dnia
1 marca 1976 r., w których nie figurują nazwiska rodowe ojca dziecka. W tym
przypadku również należy powtórzyć nazwisko noszone. Powyższe interpretacje
pozwolą na uzupełnianie aktów w SRP bez niepożądanych braków.
Dane osoby, która sporządziła akt, jak również dane świadków czy osoby,
która sporządziła wzmiankę dodatkową, często są nieczytelne bądź cząstkowe
i nie można ustalić ich pełnego brzmienia. W takim przypadku w polach przeznaczonych na zamieszczenie tych danych należy zaznaczyć: „Dane nieustalone”.
Osoba migrująca akt nie ma obowiązku ustalania tych danych, jeśli nie ma sposobności od razu odczytać pełnego imienia i nazwiska kierownika na podstawie
jego podpisu lub pieczęci. O ile braki danych w powyższych przypadkach nie są
problematyczne, o tyle wątpliwości budzą przypiski przy aktach podlegających
2

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583),
[dalej cyt. K.r.o.].
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przeniesieniu. Do dnia 15 maja 2015 r. aplikacja ŹRÓDŁO obok treści przypisku
w części edytowalnej wymagała bowiem uzupełnienia danych autora przypisku
i daty jego naniesienia, a w księgach papierowych nie ma tych danych. W akcie
małżeństwa za datę wprowadzenia przypisków dotyczących urodzeń małżonków
można uznać datę sporządzenia samego aktu. W innych przypadkach należałoby
sięgnąć do teczki ewidencjonującej przypiski, która posiada kategorię archiwizacji
B5 (jest przechowywana przez 5 lat), w związku z czym ustalenie dziennej daty
było w większości przypadków niewykonalne. Rozwiązaniem było zaznaczenie
pola „data nieprawidłowa” i wpisanie w polu „data opisowa” samego roku naniesienia przypisku, jednakże w dalszym ciągu były to dane nieprecyzyjne. Począwszy
od dnia 18 maja br, po wyborze rodzaju przypisku pod aktem i uzupełnienia części edytowalnej nie ma już obowiązku wypełniania wspomnianych rubryk, gdyż
zostały one usunięte. Może to świadczyć o tym, że ŹRÓDŁO będzie stopniowo
udoskonalane, by zapewnić jak najlepsze odwzorowanie sporządzonych już aktów
stanu cywilnego, bez konieczności dokonywania zbędnych nadinterpretacji czy
ustalania niepotrzebnych danych w wyniku czasochłonnych czynności.
W trakcie przenoszenia aktu stanu cywilnego do SRP za pomocą wyeksportowanego pliku XML należy zwrócić szczególną uwagę na treść przenoszonych
wzmianek dodatkowych. Prawidłową praktyką jest dosłowne powtórzenie ich
treści z księgi. Nie można jednak pozostawić ich tylko i wyłącznie w takiej formie.
Doskonałym przykładem będzie transkrybowany akt urodzenia, uzupełniany
z drodze decyzji administracyjnej. Z racji braku danych w zagranicznym akcie
część rubryk w zasadniczej treści aktu pozostaje pusta, a wynikowa treść aktu
widoczna jest dopiero na odpisie skróconym, która uwzględnia wszystkie dokonywane zmiany, w tym uzupełnienie treści. Podczas migracji z pliku system teleinformatyczny nie odczyta wybranych danych z tekstu ciągłego wzmianki i nie
powstawia ich w odpowiednie rubryki. Akt będzie zawierał braki, co na pierwszy
rzut oka jest trudne do zauważenia przez brak kontrolnego podglądu na odpis
skrócony. Rozwiązaniem jest skopiowanie treści wzmianki do schowka i usunięcie jej. Wtedy należy wybrać z listy dostępnych już wzmianek rodzaj wzmianki,
która najlepiej odzwierciedla treść oraz cel, a następnie kolejnymi krokami odtworzyć ją. System wyświetli nam dostępne rubryki podlegające uzupełnieniu.
Dane do uzupełnienia trzeba odszukać z testu ciągłego wzmianki, powpisywać
je w odpowiednie rubryki i przejść dalej. Wtedy pojawia się pole sugerujące
treść ciągłą wzmianki. Biorąc pod uwagę, że nie dokonuje się w tym przypadku
rejestracji bieżącej zdarzenia, a tylko przeniesienia istniejącego już aktu, prawidłowe będzie wklejenie uprzednio skopiowanej treści wzmianki (z pominięciem
podziału na działy i rubryki, zastępując je opisem danej rubryki). Tylko wtedy
wzmianka będzie zawierała nie tylko opis uzupełnienia, ale przede wszystkim
zmienione (w tym przypadku uzupełnione) wartości. W przypadku wzmianek
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dotyczących sprostowania treści aktu, ustalenia ojcostwa, czy zaprzeczenia ojcostwa należy postępować analogicznie, wizualizując pożądaną treść skróconego
odpisu aktu. Niekiedy konieczne jest wybranie ze spisu „Innej wzmianki aktualizującej PESEL”, gdyż pozwala ona na zmianę największej ilości rekordów
(przykładem może być wzmianka o zaprzeczeniu ojcostwa, bez jednoczesnego
ustalenia ojcostwa).
Podsumowując, migracja jest procesem wykonywanym jednorazowo, wymagającym od osoby jej dokonującej skrupulatności i wiedzy. Niezbędna jest
dobra organizacja pracy w urzędach stanu cywilnego, która pozwoli na sprawne,
a jednocześnie dokładne odzwierciedlanie papierowych aktów stanu cywilnego w SRP. Sukcesywne wypełnianie rejestru stanu cywilnego zapewni w przyszłości nie tylko sprawne obsługiwanie interesantów, ale też umożliwi wgląd do
wszystkich wprowadzonych już aktów wszystkim pracownikom urzędów stanu
cywilnego. Najpoważniejszy zarzut można przypisać konieczności angażowania dwóch osób w proces migracji aktów archiwalnych. Zgodnie z dyspozycją
ustawy, wzmianki dodatkowe w papierowych księgach stanu cywilnego może
zamieszczać upoważniony przez kierownika USC lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik. Skoro pracownik posiada uprawnienia do tworzenia
protokołów i projektów aktów w rejestracji bieżącej, a sama akceptacja przez
kierownika USC w praktyce polega niekiedy tylko na technicznym zatwierdzeniu
sporządzonych przez pracownika dokumentów, to wskazane byłoby przyznanie
tych kompetencji pracownikom i wykorzystanie całego ich potencjału. Należy podkreślić, że pracownik dokonujący migracji nie ma wglądu na podgląd
skróconego odpisu aktu, a nawet do wizualizacji migrowanego aktu. Podgląd
przenoszonego aktu jest dostępny dopiero na etapie zatwierdzania go przez
kierownika USC co oznacza, że wpisywania i interpretacji danych należy dokonywać ze szczególną starannością. Umożliwienie zaakceptowania projektu aktu
przez pracownika i tym samym podgląd na utworzony projekt to czynniki, które
znacznie przyspieszyłyby cały proces. Wiedza pozyskana w zakresie przepisów
i praktyki potrzebna do prowadzenia bieżącej rejestracji jest wystarczająca do
odzwierciedlania i interpretacji informacji w sporządzonych już wcześniej aktach papierowych. Delegowanie uprawnień kierowników USC na pracowników
znacznie usprawniłoby pracę całych urzędów. Mając na uwadze powyższe, migracja aktu nie powinna leżeć w wyłącznej kompetencji kierownika USC. Zapełnianie państwowego rejestru stanu cywilnego powinno przebiegać jak najszybciej.
Zgromadzenie aktów w jednym rejestrze ułatwi merytoryczne rozpatrywanie
i orzekanie w wielu sprawach i znacznie ograniczy przesyłanie informacji w formie papierowej, co wydaje się być zgodne z duchem czasu.

Przemysław Wypych

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
Komentarz (art. 6)

Art. 6. 1. Po zmianie nazwiska, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 1 pkt 4, nazwisko
nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
2. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
Komentowany przepis jest jednym z kilku realizujących zasadę ograniczonej liczby imion i członów nazwiska. Znajduje ona swe uzasadnienie przede
wszystkim w racjach o charakterze praktycznym, związanych z „technicznym”
niejako aspektem funkcjonowania imion i nazwisk w obrocie prawnym: służyć
ma bowiem zapobieżeniu powstawania takich oznaczeń osobowych, które ze
względu na swą ponadprzeciętną złożoność (rozbudowanie), przekładającą się
odpowiednio na długość graficznego ich zapisu, nie dałyby się w całości zamieścić w różnego rodzaju dokumentach urzędowych, aktach, rejestrach publicznych, formularzach itp. Zwrócić należy uwagę, że istnienie alternatywnych,
trwałych i niepowtarzalnych oznaczeń służących identyfikacji osoby w obrocie
prawnym (numer PESEL) eliminuje konieczność konstruowania rozbudowanych oznaczeń imiennych, która to praktyka w niektórych systemach nazewniczych podyktowana była potrzebą odróżniania osób należących do tej samej
rodziny przy z jednej strony ograniczonym katalogu funkcjonujących imion,
a z drugiej – braku efektywnych innych oznaczeń osobowych. Najlepszego chyba przykładu tego rodzaju sytuacji dostarcza przypadek starożytnego Rzymu,
w którym niewielka liczba używanych imion męskich (praenomen), których było
zaledwie kilkanaście (m.in. Gaius, Lucius, Marcus, Publius, Quintus, Rufus, Sextus
Titus), w połączeniu z zasadą, wedle której wszyscy mężczyźni należący do danego rodu partycjuszowskiego mieli to samo określenie rodowe (nomen), zaś
wszyscy mężczyźni spokrewnieni ze sobą ze strony ojca – nadto to samo określenie rodziny (cognomen), powodowała stan, w którym zdarzało się istnienie kilku
Mgr Przemysław Wypych, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
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osób noszących te same preanomen, nomen i cognomen (przykładowo Publius
Cornelius Scipio), co rodziło potrzebę ich rozróżnienia za pomocą przydomków
(Publius Cornelius Scipio Barbatus – czyli „Brodaty”, Publius Cornelius Scipio Nasica – czyli „Nosaty”), które także mogły się powtarzać, skutkiem czego przydawano kolejne (Publius Cornelius Scipio Africanus Maior i Publius Cornelius Scipio
Africanus Minor), co prowadziło do tak rozbudowanych oznaczeń osobowych,
jak Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor Numantinus (Publiusz
Korneliusz Scypion Emilian Afrykański Młodszy Numantyjczyk, który dokonał
zniszczenia Kartaginy)2. Zauważmy przy tym, że w istocie omawiany problem
nie polega na nadmiernej liczbie członów oznaczenia imiennego, ale na nadmiernej liczbie znaków pisarskich składających się na owo oznaczenie. Z jednej
strony można łatwo wyobrazić sobie nazwisko wieloczłonowe o umiarkowanej,
kilkunastoliterowej długości, z drugiej zaś – nazwisko formalnie jednoczłonowe,
składające się z kilkudziesięciu liter. Tytułem przykładu tego ostatniego wskazać
można przypadek zamieszkałej w Honolulu Janice Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele, której noszone po zmarłym w 2008 r. mężu nazwisko (oznaczające
„ten, który wstanie i pomoże ludziom iść w jednym kierunku, podczas gdy wokół
będzie chaos i zamieszkanie, i wyjść z nieporządku”), zbudowane jest z 35 liter
i używanego w alfabecie hawajskim specjalnego znaku o nazwie okina – czyli
łącznie z 36 znaków. Opisana długość skutkowała tym, że dowód tożsamości
i prawo jazdy tej kobiety nie zawierały jej imienia tudzież pomijały ostatnią literę
jej nazwiska. Dopiero podjęte przez wymienioną osobę starania spowodowały
wprowadzenie przez władze stanowe zmodernizowanego oprogramowania, pozwalającego wpisywać w dokumentach dane obejmujące do 40 znaków, dzięki
czemu dopiero otrzymała ona określone wyżej dokumenty z pełnym zapisem
jej imienia i nazwiska. Jeśli zważyć, że na Hawajach długie imiona i nazwiska nie
stanowią bynajmniej rzadkości, omawiana modernizacja może rychło znaleźć
zastosowanie również i w innych podobnych przypadkach3.
Niezależnie od opisanego wyżej względu na ograniczenia natury technicznej, wskazać należy także na to, że zbyt rozbudowane oznaczenia osobowe byłyby
nieefektywne, a wręcz dysfunkcjonalne – doświadczenie życiowe uczy wszak,
że do nielicznych wyjątków należą osoby posługujące się na co dzień dwojgiem
imion albo z obojga imion znane w kręgu szerszym niż członkowie najbliższej
rodziny. W zakresie nazwisk znamiennym przykładem omawianej prawidłowości
jest posłanka Parlamentu Europejskiego Róża Thun, której pełne oznaczenie
imienne w brzmieniu Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein
2

Za: N. Davies, Europa, Kraków 1998, s. 200.
http://www.usatoday.com/stor y/news/nation/2013/12/30/hawaii-long-name/4256063/ (dostęp z dnia 20 maja 2015 r.).
3
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pojawia się chyba jedynie w komunikatach komisji wyborczych, a która w powszechnej świadomości funkcjonuje tylko pod pierwszym imieniem i drugim
członem nazwiska – a i to z wyłączeniem tzw. partykuły szlacheckiej. W tym
stanie rzeczy stwierdzić należy, że nadawanie kolejnych imion czy mnożenie
członów nazwiska byłoby całkowicie oderwane od powszechnej praktyki komunikacyjnej tudzież potrzeb w zakresie identyfikowania osób tak w obrocie
prawnym, jak i codziennym życiu, prowadząc do sytuacji, w której owe rozbudowane oznaczenia istniałyby de facto jedynie na papierze w postaci metrykalnych
wpisów, bez większego znaczenia dla pozostałych aspektów rzeczywistości.
Trudno wreszcie pominąć również i argument natury estetycznej, zasadzający się na spostrzeżeniu, że nadmiernie rozbudowane oznaczenia osobowe (wielość imion i wieloczłonowe nazwisko) mogą razić nadmierną pompatycznością,
narażać wybujałością swej formy osobę je noszącą na zarzut ekscentryczności,
nadęcia czy też snobowania się na wysiloną oryginalność i dawne praktyki arystokratyczne bądź zwyczaje przyjęte w rodzinach panujących, a w krańcowych
przypadkach rodzić nawet efekt komizmu bądź groteski.
Obecna redakcja przepisu art. 6 wyraźnie ogranicza jego zastosowanie do
materii administracyjnej zmiany imienia i nazwiska (oba ustępy omawianego
przepisu rozpoczynają się analogicznymi sformułowaniami „po zmianie nazwiska” oraz „po zmianie imienia”), różniąc się w tej mierze od art. 6 poprzednio
obowiązującej ustawy4, który w ust. 1 stanowił, że „nazwisko może składać się
najwyżej z dwóch części (członów)”, natomiast w ust. 2 nakazywał – w wersji
obowiązującej do dnia 2 maja 2005 r. – stosowanie powyższej zasady również
do nazwisk w przypadku zawarcia małżeństwa lub przysposobienia. W obecnym stanie prawnym ograniczenia liczby imion i członów nazwiska w zakresie
poza problematyką administracyjnej zmiany tych oznaczeń osobowych wynikają
z przepisów ustawy – Prawa o aktach stanu cywilnego5 oraz Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego6. Zgodnie z art. 59 ust. 1 P.a.s.c., osoba zgłaszająca urodzenie
dziecka składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.
Z kolei stosownie do przepisu art. 25 § 2 zd. drugie K.r.o. nazwisko utworzone
w wyniku połączenia dotychczasowego nazwiska jednego z małżonków z dotychczasowym nazwiskiem drugiego z małżonków nie może składać się z więcej
niż dwóch członów. Analogiczne ograniczenie dotyczy w myśl art. 901 K.r.o.
4

Zob. ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.: Dz. U.
z 1963 r. Nr 59, poz. 328).
5 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1741 ze zm.), [dalej cyt.: P.a.s.c.].
6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015
r., poz. 583), [dalej cyt.: K.r.o.].
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nazwiska dziecka utworzonego z połączenia nazwiska matki z nazwiskiem ojca
(bądź nazwiska jednego z rodziców z nazwiskiem jego małżonka niebędącego
rodzicem dziecka). Wyrazem tej samej zasady jest unormowanie art. 122 § 2 zd.
drugie K.r.o., który odnośnie do nazwiska przysposobionego złożonego z jego
dotychczasowego nazwiska i z nazwiska przysposabiającego stanowi, że jeżeli
dotychczasowe nazwisko któregokolwiek z nich jest złożone, tylko jeden człon
dotychczasowego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego, stosownie do rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego. Konsekwencją opisanej reguły
jest zatem ograniczenie liczby członów nazwiska przysposobionego, powstałego
z połączenia dotychczasowych nazwisk przysposabiającego i przysposobionego,
do dwóch.
Zauważyć trzeba, że powołane przepisy nie składają się bynajmniej na
stan prawny, w którym nabycie nazwiska wieloczłonowego (składającego się
z więcej niż dwóch członów) jest całkowicie wyłączone. Po pierwsze bowiem
obowiązujące przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń co do liczby członów
nazwiska we wszystkich tych przypadkach, w których skutkiem zdarzeń z zakresu prawa rodzinnego dochodzi do nabycia przez jedną osobę nazwiska innej
osoby: wymienić tu należy przyjęcie przez jednego z małżonków dotychczasowego nazwiska drugiego z małżonków (art. 25 § 2 zd. pierwsze K.r.o.), nabycie
przez dziecko wspólnego nazwiska obojga rodziców (art. art. 88 § 1 zd. pierwsze
K.r.o.) lub nazwiska jednego z rodziców (art. 88 § 1 zd. drugie i trzecie K.r.o.,
art. 89 § 1 zd. pierwsze i drugie K.r.o., art. 89 § 2 K.r.o., art. 89 § 3 K.r.o.) oraz
nadanie przysposabianemu nazwiska przysposabiającego (art. 122 § 1 K.r.o.).
Przykładowo zatem do nabycia nazwiska wieloczłonowego może dojść w przypadku, gdy obywatelka polska w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem obcym, noszącym nazwisko trójczłonowe, złoży na podstawie art. 25 § 2
K.r.o. oświadczenie o przyjęciu dotychczasowego nazwiska swego męża. Odnotowania wymaga w tym miejscu, że ograniczenia liczby członów nazwiska nie
przewiduje również przepis dotyczący nadania nazwiska przez sąd opiekuńczy
dziecku nieznanych rodziców (art. 89 § 4 K.r.o.), chociaż w tym akurat przypadku trudno dopuścić możliwość nadania nazwiska wieloczłonowego, a nawet
znaleźć dostateczne racje dla nadania w tym trybie nazwiska składającego się
z dwóch członów. Znamiennym jest, że w omawianym przypadku art. 62 ust. 2
P.a.s.c. mówi o nadaniu dziecku przez sąd imienia (a nie dwojga imion) oraz
o zamieszczeniu w akcie urodzenia nadanego dziecku nazwiska jako nazwiska
jego rodziców, co w najbardziej naturalny sposób przystaje do sytuacji, w której dziecko nosi jednoczłonowe nazwisko będące zarazem nazwiskiem jego rodziców (jakkolwiek na podstawie obowiązującego prawa jest też oczywiście do
pomyślenia sytuacja, w której wspólne nazwisko obojga rodziców i dziecka jest
nazwiskiem dwuczłonowym).
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Po drugie, nabycie nazwiska wieloczłonowego możliwe jest też w trybie administracyjnej zmiany nazwiska, a to w sytuacji, gdy o zmianie nazwiska orzeka
się na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 komentowanej ustawy. Wynika to z zastrzeżenia
zamieszczonego w art. 6 ust. 1, zgodnie z którym ograniczenie liczebności członów
nazwiska po jego zmianie nie dotyczy tego właśnie przypadku. W konsekwencji
powyższego zastrzeżenia stwierdzić należy, że jeśli administracyjna zmiana nazwiska następuje na nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa trzeciego,
którego wnioskodawca jest obywatelem, to nabywane w takim przypadku nazwisko nie doznaje w omawianej mierze żadnych ograniczeń i – będąc tożsamym
z nazwiskiem przysługującym wnioskodawcy wedle prawa tego państwa trzeciego – składa się z takiej samej co ono liczby członów. Omawiany wyjątek na rzecz
dopuszczalności wieloczłonowości nazwiska warunkuje pełną efektywność statuowanego w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy instrumentu znoszenia różnic w nazwisku na
poziomie międzynarodowym przez ujednolicenie nazwiska przysługującego obywatelowi polskiemu wedle prawa polskiego z nazwiskiem, jakie nosi wedle prawa
innego państwa, którego również jest obywatelem, a to w drodze zastąpienia tego
pierwszego nazwiska – nazwiskiem obcym, co dzięki omawianemu zastrzeżeniu
jest dopuszczalne bez względu na liczbę członów nazwiska przysługującego danej
osobie za granicą. Nabyte w opisany sposób przez obywatela polskiego o wielorakim obywatelstwie nazwisko trójczłonowe może następnie przechodzić na inne
osoby – w szczególności obywateli polskich niemających obywatelstwa innego
państwa – w przypadkach wymienionych powyżej w ramach uwagi poprzedzającej,
to jest w związku z zawarciem przezeń małżeństwa, urodzeniem się dziecka lub
przysposobieniem. Wypada zaznaczyć, że zamieszczony w art. 6 ust. 1 wyjątek od
limitacji członów składających się na nazwisko nabyte w wyniku administracyjnej
zmiany nie znajduje odpowiednika w regulacji art. 6 ust. 2, odnoszącego się do
liczby imion, jako że przepis powyższy nie zawiera zastrzeżenia związanego z przypadkiem określonym w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przeciwieństwie zatem do tego,
jak to się ma z członami nazwiska, obywatel polski będący również obywatelem
innego państwa i noszący zgodnie z prawem tego państwa więcej niż dwa imiona,
nie może domagać się dokonania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy zmiany
imienia noszonego zgodnie z prawem polskim na wszystkie imiona przysługujące
mu za granicą, a jedynie na dwa pierwsze z nich.
Po trzecie wreszcie, nazwisk wieloczłonowe może również pojawić się w akcie stanu cywilnego obywatela polskiego w następstwie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego treści
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego następować winno z zachowaniem
integralności osobowych oznaczeń imiennych, w przypadku których to Prawo
o aktach stanu cywilnego w sposób szczególny akcentuje wymóg literalności
przeniesienia treści: „Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu
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treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego” (art. 104 ust. 2 P.a.s.c.). Wprawdzie
cytowany przepis posługuje się pojęciem „pisowni” nazwiska, przez co rozumieć
należy przede wszystkim jego ortografię i interpunkcję (istnienie lub brak dywizu
łączącego człony nazwiska, np: Nowak-Jeziorański, ewentualny apostrof w nazwisku, np. O’Brian), nie może jednak budzić żadnych wątpliwości, że obowiązek
„wierności i literalności” przy przenoszeniu treści zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego do polskiego rejestru obejmuje w przypadku nazwiska także
i powinność zachowania liczby składających się na nie członów. Zakaz jakichkolwiek ingerencji w formę nazwiska sprawia, że do polskiego rejestru trafić winno
ono w kształcie identycznym z tym, jaki utrwalony został w transkrybowanym
dokumencie stanu cywilnego. Jeśli zatem zagraniczny akt urodzenia zawierać
będzie wieloczłonowe nazwisko urodzonego za granicą obywatela polskiego,
takie samo nazwisko znajdzie się w polskim rejestrze stanu cywilnego, ta sama
reguła dotyczy też aktów małżeństwa i zgonu. Jeśli natomiast chodzi o imiona,
to w moim przekonaniu w ramach transkrypcji podlegać mogą przeniesieniu do
polskiego rejestru jedynie dwa pierwsze imiona, koleje zaś, jakie zawarte byłyby
w transkrybowanym zagranicznym dokumencie stanu cywilnego, należy pominąć jako dane niepodlegające rejestracji według polskiego systemu.
Jako człon nazwiska rozumieć należy każdą jego samodzielną składową, wyznacznikami której to samodzielności są oddzielna pisownia i posiadanie własnego akcentu. W myśl powyższej definicji nie należy uznawać za człony nazwiska
cząstek zwanych potocznie, acz nieściśle, partykułami szlacheckimi w rodzaju
von, de, van, zu, del, da, di, d’, des, de la, de los. Pozbawione są one samodzielnego
akcentu i łączą się jako tzw. proklityki w całość akcentową z następującym po
nich zasadniczym członem nazwiska. Tym samym nazwiska typu von Karajan,
de Virion, van Beethoven, zu Guttenberg, de los Angeles itd. są nazwiskami jednoczłonowymi, w konsekwencji czego mogą łączyć się w nazwisko dwuczłonowe
z innymi członami, tworząc formy typu de Korczak-Leszczyński, von Tauffkirchen-Guttenberg. Podobnie rzecz się ma z łącznikami, znajdującymi się pomiędzy
członami nazwiska, takimi jak vel, alias, und, tak więc Janowski vel Jankowski, czy
też Kowalski alias Nowak to nazwiska dwuczłonowe, zaś cytowane już wcześniej
nazwisko Gräfin von Thun und Hohenstein składa się z trzech członów (Gräfin,
Thun, Hohenstein), jednej partykuły (von) i jednego spójnika (und).
W związku z nazwiskami złożonymi należy wskazać, że zgodnie z polską
normą językową człony wchodzące w skład nazwiska winny być połączone
dywizem (łącznikiem), który po pierwsze jest wykładnikiem równorzędności
członów, a po wtóre – w przypadkach mogących budzić wątpliwości sygnalizuje, że element stojący przed nim to pierwszy człon nazwiska, a nie drugie
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imię (przykładowo widząc zapis: Jan Wiktor Dąbrowski słowo Wiktor uznamy za
drugie imię, podczas gdy w przypadku oznaczenia Jan Wiktor-Dąbrowski będziemy pewni, że Wiktor to pierwszy człon nazwiska złożonego). Jakkolwiek zatem
z przepisów ustawy nie wynika zakaz zmiany nazwiska na nazwisko złożone,
którego człony nie są połączone dywizem, wydaje się pożądanym, aby w braku dostatecznych przeciwnych racji pisownia nazwiska złożonego zmienionego
w trybie administracyjnym uwzględniała przedstawione stanowisko polskiej
normy interpunkcyjnej. Odmienna zasada dotyczy natomiast imion, które należy
pisać oddzielnie, bez użycia jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych, w szczególności zaś łącznika bądź przecinka.
Praktyczną konsekwencją uregulowania zawartego w komentowanym przepisie jest zakaz uwzględniania wniosków zawierających żądanie zmiany imienia
na więcej niż dwa imiona oraz nazwiska na nazwisko wieloczłonowe. Kierownik
USC winien w takich razach wydać decyzję odmowną, choćby nawet istniały
ważne powody uzasadniające zmianę (przykładowo gdyby dotychczasowe nazwisko wnioskodawcy było ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka
lub gdyby wnioskodawca wykazał, że od dłuższego czasu używa nazwiska trójczłonowego), niedopuszczalna byłaby bowiem zmiana dokonana z pominięciem
trzeciego i kolejnych z wnioskowanych imion albo członów nazwiska. Kierownik
USC może uwzględnić wniosek jedynie w całości, jedyną alternatywą jest tu
decyzja odmowna, gdyż nazwisko w jakikolwiek sposób zmodyfikowane w stosunku do wnioskowanego przez stronę stanowi już inne nazwisko. Przykładowo:
gdyby wnioskodawca ubiegał się o zmianę nazwiska na nazwisko trójczłonowe
Nowak-Walc-Kowalski, a kierownik USC, ustaliwszy w postępowaniu istnienie
ważnych powodów w postaci ośmieszającego charakteru dotychczasowego nazwiska, orzekł zmianę na nazwisko Nowak-Walc, czyli pominął niedopuszczalny trzeci człon, to w istocie nadałby nazwisko inne niż to, o które ubiegała się
strona, gdyż nazwiska Nowak-Walc-Kowalski i Nowak-Walc to wszak dwa różne
nazwiska. Analogicznie rzecz przedstawia się w przypadku imion: zmiana na dwa
imiona w miejsce wnioskowanych trzech lub więcej imion byłaby zmianą na inne
imiona, niż określone wnioskiem strony. Remedium na omawiane problemy stanowić może pouczenie strony, ubiegającej się o zmianę imienia na więcej niż dwa
imiona lub zmianę nazwiska na nazwisko wieloczłonowe, o przewidzianych prawem ograniczeniach w liczbie imion i budowie nazwiska, ze wskazaniem możliwości stosownej modyfikacji wniosku (czyli ograniczenia liczby wnioskowanych
imion lub członów nazwiska) z zastrzeżeniem, że jej niedokonanie skutkować
będzie decyzją odmowną. Pouczony o powyższym wnioskodawca będzie miał
swobodę wyboru, czy dostosować złożony wniosek do wymogów obowiązującego prawa, czy też w ogóle zrezygnować z żądanej zmiany, skoro nie może ona
przybrać w całości oczekiwanego przezeń kształtu.

Stanisław Paździor

Instytucja zaręczyn

Przez stulecia wszelkie zwyczaje związane z zaręczynami rozwijały się pod
wpływem różnych kultur i nadal ulegają zmianom. Kościół nie wymaga koniecznie zaręczyn przed zawarciem sakramentu małżeństwa, lecz uznaje je i władzą
swą prawomocną chroni. Zaręczyny bowiem mają swe uzasadnienie w celach,
jakie przez nie można osiągnąć. Zmierzają one do tego, aby narzeczeni z większym zastanowieniem i wypróbowaną miłością przystępowali do sakramentu
małżeństwa. Narzeczeństwo jest okresem niezbędnym, by móc wzajemnie się
poznać i aby małżeństwo nie zostało zawarte lekkomyślnie.
Pojęcie zaręczyn

Zaręczyny, zrękowiny, zmówiny, sponsalia, promissio sponsalitia, pochodzi
od spondere, zaręczyć, uroczyście przyrzec – oznacza obietnicę zaślubin. Z niej
wywodzą się nazwy; sponsi, zaręczeni, narzeczeni. W dawnym prawie zaręczyny
nosiły często nazwę: sponsalia de futuro, a to dla odróżnienia od zawarcia małżeństwa, nazywanego sponsalia de praesenti1.
Małżeństwo jest kontraktem i jak każdy kontrakt może poprzedzić je umowa jego zawarcia. Umowa ta nazywa się zaręczynami (sponsalia). Zaręczyny więc
są umową obopólną, mocą której mężczyzna i kobieta przyrzekają sobie w przyszłości zawrzeć ze sobą małżeństwo2. Zaręczyny mogły mieć charakter – obok
zwyczajowego – także prawny, jeżeli były zawarte na wzór umowy zgodnie z przepisami prawa. Umowa zaręczynowa mogła być jednostronna lub dwustronna,
w zależności od tego, czy obietnicę zawarcia małżeństwa składa jedna strona,

1

Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
F. Bączkowicz, J. Baron, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, Kraków 1933,

s. 64.
2

W. Szmyd, Praktyczny podręcznik prawa małżeńskiego, Kraków 1929, s. 115.
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czy obie. Tego rodzaju zaręczyny powodują określone skutki prawne, właściwe
dla umowy zaręczynowej3.
Instytucja zaręczyn w Piśmie św. i w nauce Ojców Kościoła

Instytucja zaręczyn ma bardzo bogatą i dawną historię. Znana była już w Starym Testamencie. Pismo św. podaje wiele przykładów, w których syn wywiera
wpływ na wybór żony dla siebie, albo sam dokonuje wyboru bez udziału ojca,
np. Jakub4, Samson5. Natomiast głowa rodziny decydowała, czy córka przyjmie,
czy też odrzuci propozycję zamążpójścia. Jednak ojciec pytał najczęściej córki, czy chce wyjść za mąż za konkretnego mężczyznę6. Rodzice obydwu stron
przed zaręczynami umawiali się na wiano oraz na cenę, za którą pannę odstąpią7.
Rodziny narzeczonych zawierały porozumienie i regulowały sprawę tzw. mohar
czyli zapłatę, jaką ojciec przyszłej żony otrzymywał od narzeczonego. Wysokość
mohar była różna, była to rekompensata dla rodziny zaręczonej8. Dopiero później
pytano pannę, czy zgadza się na małżeństwo. Zaręczyny odbywały się bardzo
uroczyście w obecności kilku świadków. Oblubienica dostawała od oblubieńca
złotą obrączkę lub inny klejnot9. Jeśli po zaręczynach oblubieniec chciał odejść
od oblubienicy, to musiał jej wręczyć list rozwodowy. Dziewica zaręczona jeszcze
przed zaślubinami uchodziła za żonę, stąd jej współżycie z obcym mężczyzną
oceniano jako cudzołóstwo i skazywano ją na ukamienowanie10. Zaręczyny opisywane w Ewangelii opierają się na przepisach Starego Testamentu. Jak opisuje
św. Mateusz, Maryja i Józef byli narzeczonymi. Nie mieszkali oni jednak razem
oraz nie korzystali z prawa małżeńskiego11.
Pierwsi chrześcijanie przestrzegali przepisów prawa cywilnego, a równocześnie starali się wprowadzić do ceremonii zaślubin treść religijną, o czym daje
świadectwo w swoich pismach Klemens Aleksandryjski (150–215). Kościół nigdy nie nakazywał zaręczyn jako konieczny warunek ważności małżeństwa, ale
zalecał jako akt przygotowania do małżeństwa. Nie było również ustalonej żadnej
formy przeprowadzenia zaręczyn, aby były one ważne. Zaręczyny można było
zawierać wobec świadków lub potajemnie, ustnie lub pisemnie oraz osobiście
3
4
5
6
7
8
9
10
11

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. III, Olsztyn 1984, s. 88.
Rdz 29,18.
Sdz 14, 2–3.
Rdz 24, 57–59.
Rdz 34,12.
Tb 6, 10–13.
Rdz 24, 53.
Pp 22, 23–24.
Mt 1, 18–24.
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albo przez zastępcę. Podczas zaręczyn oblubienicę zasłaniano welonem, następnie narzeczeni ślubowali sobie wierność, wymieniając przy tym uściski dłoni
i pocałunek. Uroczystość ta miała charakter ściśle rodzinny. Później odbywały
się właściwe zaręczyny z udziałem zaproszonych krewnych, sąsiadów i rodziny.
Pierwsi chrześcijanie idąc, za wskazówką św. Ignacego M., zwykli byli powiadamiać biskupa o swoim zamiarze wstąpienia w związek małżeński, lub nawet, jak
o tym świadczy św. Augustyn, ogłaszali swoje zaręczyny publicznie w kościele.
Nie brak śladów, że już wówczas błogosławiono związki zaręczynowe, jednakże
takie błogosławieństwo zdarzało się dość rzadko12.
Instytucja zaręczyn w Kościele wschodnim

Należy podkreślić, iż zaręczyny w Kościele wschodnim zaczęły się rozwijać
odrębnie aniżeli w Kościele zachodnim i przybierać swoiste cechy. Szczególny wpływ na rozwój kościelnych zaręczyn miało cywilne prawo bizantyjskie.
Rozpowszechnił się zwyczaj zawierania zaręczyn z błogosławieństwem kapłana.
Do zaręczyn mogły przystąpić osoby, które ukończyły siódmy rok życia. W Kościele wschodnim poprzez zarządzenie Leona VI Filozofa umocniono zasadę
przypisywania zaręczynom kościelnym charakteru zbliżonego do małżeństwa13.
Dekret synodalny patriarchy Aleksego (1025–1043) zarządził, aby zaręczyny
zawarte według rytuału uważać za kościelne oraz przypisać im wszystkie skutki
kanoniczne14. Patriarcha Jan VIII Ksyfilin dekretem synodalnym z 26 VI 1066 r.
uznał zaręczyny z błogosławieństwem za ważne i obowiązujące, a zaręczyny niepobłogosławione za nieważne. Drugi dekret z 19 marca 1067 r., przyznał zaręczynom kościelnym znaczenie małżeństwa15. Powyższe dwa dekrety uzyskały
uznanie cesarza Nicofora III, który zatwierdził je bullą z 1080 r.16 W czerwcu
1084 r. cesarz Aleksy I Komnen wydał „Złotą Bullę”. Składała się ona z dwóch części. Pierwsza część podsumowała wszystkie dotychczasowe przepisy dotyczące
zaręczyn. Zerwanie narzeczeństwa traktowane było jak rozwiązanie samego małżeństwa. W drugiej części Aleksy I pisał o terminie oraz o kościelnych obrzędach
zaręczynowych. Wymagał ponadto, aby zaręczyny i ślub były w innym terminie.
Po upływie wyznaczonego czasu zaręczeni mieli bezwzględnie i bezwarunkowo

12

J. Roth, Forma zaręczyn i małżeństwa w prawie kościelnem katolickiem z uwzględnieniem prawa cywilnego Austryackiego, Kraków 1908, s. 4.
13 J. Zhishman, Małżeństwo z Kościoła Wschodu, Wiedeń 1864, s. 143.
14 Tamże, s. 144.
15 Tamże, s. 144–145.
16 Tamże, s. 145.
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zawrzeć małżeństwo17. W 1092 r. Aleksy I wydał dodatkową nowelę, która uzupełniła „Złotą Bullę” i zapobiegała jej fałszywej interpretacji. W noweli ponownie
podkreślał nierozerwalność i nietykalność zaręczyn kościelnych, ponadto wydał
przepisy o dyspensie zaręczynowej18.
Zaręczyny w świetle przepisów KPK z 1917 r. oraz w nauce kanonistów

Sobór Trydencki w kwestii zaręczyn nie zajął żadnego stanowiska. Z tego
powodu Kongregacja Soboru dekretem z dnia 19 XII 1595 r. orzekła, że zaręczyny można zawierać w ten sam sposób, w jaki zawierać je było można przed
soborem. Na tym stanowisku Stolica Apostolska stała niezachwianie aż do wydania dekretu Ne temere z 2 VIII 1907 r.19 Dekret stanowił, iż umowa zaręczynowa powinna być sporządzona na piśmie, podpisana przez narzeczonych oraz
świadka kwalifikowanego (ordynariusza miejsca lub proboszcza). Podpis świadka kwalifikowanego mogły zastąpić podpisy dwóch świadków zwykłych. Jeśli
jedna lub obie strony nie mogły podpisać umowy zaręczynowej, potrzebny był
podpis nowego świadka. Niemożność podpisania się strony należało zaznaczyć
w piśmie. Dekret Ne temere nie pozwalał na zawarcie zaręczyn przez rodziców
narzeczonych. Prawodawca kościelny zabraniał rodzicom wpływać na zawieranie
przez dzieci zaręczyn, a później małżeństwa20.
W opinii kanonistów przedkodeksowych nieważne były zaręczyny między
osobą ochrzczoną i nie ochrzczoną, między osobą katolicką i akatolicką, między osobą związaną węzłem małżeńskim i osobą wolną, ponadto nieważne były
zaręczyny, gdyby strony umówiły się, że zawrą sakrament małżeństwa bez przystąpienia do sakramentów św., bez zachowania obrzędów przepisanych przez
prawo kościelne itp.21
Według KPK z 1917 r. do zaistnienia ważnych zaręczyn winny być spełnione pewne warunki, jakich zresztą wymaga się do ważności każdego obopólnego
przyrzeczenia: 1) przyrzeczenie małżeństwa ma być świadome, uczynione ze
znajomością tak przedmiotu obietnicy, jak i obowiązku z niego wynikającego.
Nikt bowiem nie ma zamiaru brać na siebie ciężkiego obowiązku, którego nie
poznaje. Ponieważ przedmiotem zobowiązania jest przyszłe małżeństwo, dlatego zaręczający się powinni znać istotę małżeństwa, czyli powinni wiedzieć, że
„małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety w celu zrodzenia potomstwa”
17
18
19
20
21

Tamże, s. 146–147.
Tamże, s. 148.
W. Szmyd, Praktyczny podręcznik prawa małżeńskiego..., s. 119.
J. Roth, Forma zaręczyn i małżeństwa..., s. 6–7.
J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie..., s. 82.
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(kan. 1082§ 1); 2) przyrzeczenie winno być dobrowolne. Nieważne są zaręczyny uczynione bez zastanowienia się, w stanie nietrzeźwym albo gwałtownej
namiętności. Nieważne są również, jeśli były zawarte pod wpływem przemocy fizycznej lub moralnej pochodzącej od przyczyny wolnej i skłaniającej niesłusznie
do zawarcia zaręczyn; 3) zaręczyny powinny być przyrzeczeniem prawdziwym.
Przyrzeczenie udane lub dane na żart nie ma mocy obowiązującej. In foro ex terno
przypuszcza się, że przyrzeczenie było prawdziwe, dopóki pozornie przyrzekający nie udowodni czegoś przeciwnego; 4) przyrzeczenie małżeństwa winno być
obopólne. Do ważności takiego przyrzeczenia potrzeba, aby druga strona takie
przyrzeczenie wyraźnie przyjęła; 5) zaręczyny mogą być ważne między osobami
uprawnionymi do zawarcia małżeństwa. Nieważne są zaręczyny między osobą
uprowadzającą a uprowadzoną, dopóki ona pozostaje pod jego władzą; między
osobą wolną a zamężną; jeśli narzeczeni postanowili, iż małżeństwo zawrą bez
ceremonii kościelnych; między osobami mającymi przeszkodę kanoniczną. Ponadto wśród kanonistów spotykamy opinię, iż nieważne są zaręczyny zawarte
przeciw słusznej woli rodziców; 6) przyrzeczenie powinno być ujawnione na
zewnątrz w sposób prawem przepisany22.
Zaręczyny pod groźbą nieważności w zakresie tak wewnętrznym jak zewnętrznym powinny być zawarte na piśmie, podpisane przez zaręczające się
osoby oraz bądź przez miejscowego proboszcza lub ordynariusza, z wykluczeniem ich delegatów, bądź przez dwóch świadków. Jeżeli jedna lub żadna strona
nie umie lub nie może pisać, należy to do ważności zaznaczyć na piśmie oraz
dodać nowego świadka, który musi umowę podpisać wraz z proboszczem lub
ordynariuszem czy też z dwoma wspomnianymi świadkami (kan. 1017 §§ 1, 2).
Do ważności potrzebna była również data, dzień, miesiąc, rok23.
Zaręczeni byli wzajemnie wobec siebie zobowiązani do dochowania wierności; nie mogli ważnie zawrzeć innych zaręczyn, ani godziwie zawrzeć z inną
osobą związek małżeński, chyba że zaistniał słuszny powód do zerwania zaręczyn. Nikomu jednak nie przysługiwało prawo skargi o zawarcie małżeństwa
na podstawie ważnych zaręczyn, chociażby nie było powodu do ich zerwania.
Niedopuszczalna była również skarga o stwierdzenie słusznej przyczyny zerwania zaręczyn. Pokrzywdzona strona mogła jednak sądownie dochodzić wynagrodzenia szkód, jeśli takie z zerwania zaręczyn wynikły (kan. 1017 § 3). Skargę

22

Tamże, s. 115–118.
F. Bączkowicz, J. Baron, Prawo kanoniczne, s. 55. Więcej na ten temat: T. Gromnicki, Forma
zawarcia zaręczyn i małżeństwa według dekretu Ne temere, Kraków 1910; W. Abraham, Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa, Lwów 1913.
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taką, jako mieszanego zakresu, można było wnieść bądź do sądu duchownego
bądź do cywilnego24.
Rozwiązanie zaręczyn, na skutek czego obie strony były zwolnione z przyjętych zobowiązań, powodowały: obopólna zgoda (umowa rozwiązująca); spełnienie się warunku rozwiązującego; powstanie przeszkody zrywającej lub tamującej
(złożenie ślubu czystości itp.); wybór stanu doskonalszego przez wstąpienie
do stanu zakonnego lub duchownego. Uzasadnioną przyczyną odstąpienia od
zaręczyn dla jednej strony mogła być: niewierność drugiej strony przyjętym
zobowiązaniom; znaczne zmiany zaszłe w okolicznościach, w jakich zaręczyny
zawarto, np. w stanie fizycznym, duchownym, moralnym, religijnym lub majątkowym drugiej strony; uzasadniona obawa, że małżeństwo będzie nieszczęśliwe;
rozumny sprzeciw rodziców; niezawarcie małżeństwa w oznaczonym terminie;
udanie się w daleką podróż bez nadziei szybkiego powrotu i niezawiadomienie
o tym drugiej strony, itp. Strona nie mająca słusznego powodu do zerwania zaręczyn, była zobowiązana do zachowania umowy zaręczynowej, dopóki strona
uprawniona do zerwania nie skorzystała ze swego prawa25.
Zaręczyny w świetle przepisów KPK z 1983 r.

Instytucji zaręczyn Kodeks Jana Pawła II poświęcił tylko kan. 1062. Prawodawca w §1 tegoż kanonu stanowi: „przyrzeczenie małżeństwa, bądź jednostronne, bądź dwustronne, nazywane zaręczynami, jest regulowane prawem
partykularnym, ustanowionym przez Konferencję Episkopatu z uwzględnieniem
zwyczajów oraz prawa świeckiego, gdy takie zostało wydane”.
Obowiązujący kodeks zaręczyny nazywa matrimonii promissio, przy czym
wprowadza termin zamienny sponsalia. Terminem sponsalia posługiwało się prawo rzymskie. Odstąpił więc nowy Kodeks od terminu sponsalitia, jaki wprowadził
Kodeks z 1917 r.26
Kodeks z 1983 r. zrezygnował z ustalenia formy zaręczyn, jak to miało miejsce w kan. 1017 § 1 poprzedniego kodeksu. Mając na uwadze fakt, że w obecnych
czasach w wielu krajach instytucja zaręczyn zdezaktualizowała się, prawodawca
odsyła w tym miejscu do prawa partykularnego ustanowionego przez Konferencję Episkopatu, z uwzględnieniem zwyczajów oraz prawa świeckiego.
W ramach prawa powszechnego utrzymało się jednak stwierdzenie, iż
„przyrzeczenie małżeństwa nie stanowi podstawy do wniesienia skargi żądającej
24

F. Bączkowicz, J. Baron, Prawo kanoniczne..., s. 56.
F. Bączkowicz, J. Baron, Prawo kanoniczne..., s. 56; I. Grabowski, Prawo kanoniczne według
nowego kodeksu, Lwów 1921 s. 183.
26 T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., s. 90.
25
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zawarcia małżeństwa. Przysługuje jednak skarga o wynagrodzenie szkód, jeśli
takie powstały”27. Istnieje więc podstawa do domagania się na drodze sądowej
zwrotu wszelkich darów czy wydatków poczynionych z uwagi na zamierzone
w przyszłości małżeństwo28.
Episkopat Polski w 1986 r., zgodnie z dyspozycją kan. 1062 § 1, biorąc pod
uwagę aktualną sytuację wiernych, postanowił nawiązać do dawnych zwyczajów
i ożywić przygotowanie narzeczonych do małżeństwa przez odrestaurowanie
instytucji zaręczyn29. Biskupi podkreślają, iż „zaręczyny mają bardzo bogatą historię. W chwili powstania Kościoła miały już one prawnie wypracowaną formę.
Kościół przyjął je z motywów pastoralnych. W pewnych okresach odgrywały
one bardzo poważną rolę, jednakże z czasem doszło do ich zaniechania”30. Biskupi dalej zauważają, iż „przyczyną wielu nieszczęśliwych małżeństw jest wielki
pośpiech i lekkomyślność przy ich zawieraniu, co pociąga za sobą nieuleczalne skutki. U podstaw niedojrzałej decyzji na małżeństwo leży wiele przyczyn,
a wśród nich brak wystarczającej wzajemnej znajomości młodych przed ślubem,
powolne wsiąkanie w społeczeństwo mentalności rozwodowej przez nie tolerowanej, ukryte często i tuszowane przez drugą stronę anomalie psychiczne,
które później wychodzą na jaw powodując konflikty i posądzenie współmałżonka o umyślnie złą wolę, starannie ukrywane w okresie przedślubnym nałogi
i zakorzenione wady”31.
Episkopat Polski usilnie zaleca, aby zaręczyny odbywały się przynajmniej
na sześć miesięcy przed ślubem. Obydwie najbliższe rodziny, o ile to możliwe
rodzice, rodzeństwo i dziadkowie powinni się spotkać na skromnej uroczystości
rodzinnej. Rodzice obydwu stron (a w ich braku opiekunowie z ramienia rodziny, np. dziadkowie lub ktoś z rodzeństwa rodziców, względnie najstarszy brat
czy siostra) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego (por. kan. 1168) do
błogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie
oblubieńcy, oświadczając, że będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się
pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo32. Przez
27

Kan. 1062 § 2.
M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice 1976, s. 18;
W. Góralski, Małżeństwo, [w:] Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. P. Hemperek,
W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, t. III, Lublin1986, s. 224.
29 Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim
z 5 IX 1986 r. nr 29–34, [w:] Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1998,
opr. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999.
30 Nr 29.
31 Nr 30.
32 Nr 32.
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zawieranie zaręczyn w gronie rodzinnym można dostrzec wartość „domowego
Kościoła”, podkreśla się typową i odpowiedzialną rolę rodziców i członków rodziny w procesie powstawania nowego związku, a także dowartościowuje się
dziedzictwo, jakie każdy wynosi z domu rodzinnego33. Biskupi przypominają,
iż z umowy małżeńskiej nie może powstać uprawnienie w ścisłym tego słowa
znaczeniu, domagania się w sposób bezwzględny zawarcia związku34.
W kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich znajdujemy normę, że
zaręczyny rządzą się prawem partykularnym własnego Kościoła sui iuris oraz
powtarza się dosłownie kan. 1062 § 2 z kodeksu łacińskiego na temat skargi o wynagrodzenie szkód powstałych z niedotrzymania przyrzeczenia małżeńskiego35.
Instytucja zaręczyn na ziemiach polskich

Ingerencja Kościoła w sprawy małżeństwa na naszych terenach w okresie
Piastów ograniczała się początkowo (wiek X – początek XII) do walki z praktyką
porywania i kupowania żon, poligamią oraz do podkreślenia konieczności zgody kobiety na zawarcie małżeństwa. Stopniowo zaczęto wprowadzać obowiązek
błogosławienia w kościele uprzednio zawartych małżeństw świeckich i wreszcie
zawierania w obliczu Kościoła samej umowy małżeńskiej. Równolegle z tym
zaczęto wprowadzać instytucję przeszkód małżeńskich jak też i zaręczyny36.
Na terenach Polski przez wieki instytucja zaręczyn była normowana przez prawo
kościelne. Zaręczyny znało dawne prawo Kościoła w Polsce. Już legat Jakub na
synodzie wrocławskim w 1248 r. nakazał, aby zaręczyny miały charakter religijny
i były zawierane w obecności kapłana. Synod legacki, który odbył się w 1279 r.
w Budzie, powyższy nakaz zmodyfikował, zalecając aby zaręczyny odbywały się
nie w obecności proboszcza; widocznie dlatego, aby zaręczyn nie utożsamiano
z zawarciem małżeństwa37. Zgodnie z dawną praktyką polsko-węgierską małżeństwo było poprzedzone zaręczynami zawieranymi w gronie rodzinnym. Tak
stanowił synod legacki w Budzie z 1279 r.38

33

Nr 33.
Nr 34.
35 KKKW, kan. 782; W. Góralski, Prawo małżeńskie Katolickich Kościołów Wschodnich według
kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1992, s. 9.
36 S. Russocki, Małżeństwo, [w:] Słownik starożytności słowiańskiej, red. W. Kowalenko, G. Labuda, Z. Steiber, t. III, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 160.
37 Antiquissimae constitutiones synodales provinciae gnesnensis, wyd. R. Hube, Petropoli 1856,
s. 44; 156–157 – cyt za: T. Pawluk, Prawo kanoniczne..., s. 90.
38 Zob. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim z 5 IX 1986 r., nr 31.
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Na licznych synodach partykularnych począwszy od XIII w. żywo zajmowano się instytucją zaręczyn dążąc do przywrócenia dawniejszej praktyki jawnego
zawierania umów zaręczynowych. Polecano proboszczom pouczać wiernych
o szkodliwości,tajnych zaręczyn, o szkodach z nich wynikających. Całkowicie
zaś zakazywano zawierać zaręczyny bez obecności kapłana i wiarygodnych
świadków39.
Instytucja zaręczyn na ziemiach polskich była już dość szczegółowo unormowana w okresie zaborów. Zgodnie z prawem austriackim, gdy do zaręczyn
dodano umowę, aby strona zrywająca zapłaciła umówioną kwotę, w tej sytuacji
osoba taka zobowiązana była zapłacić karę, nawet jeżeli bez jej winy nie była
w stanie dotrzymać umowy (K. c. a. § 911)40.
Według prawa Królestwa Polskiego zaręczyny nie były ważne, jeśli między osobami zaręczonymi nie mogło być zawarte małżeństwo. Mogło to być
spowodowane brakiem wieku, brakiem pozwolenia rodziców lub opiekunów,
zdolności fizycznej strony, bądź też w przypadku zaistnienia przeszkód nie dopuszczających zawarcia małżeństwa41. Po zaręczynach strony mogły odstąpić od
powziętego zamiaru zawarcia małżeństwa i prawo nie dawało stronie niewinnej
zerwania żadnego sposobu do zmuszenia strony przeciwnej aby małżeństwo zawarła42. Ustanie mocy prawnej zaręczyn następowało przez: 1) zawarcie ważnego
związku małżeńskiego; 2) śmierć jednej ze stron; 3) utratę przez jedną ze stron
warunków do wyrażenia ważnej zgody małżeńskiej, np. pozbawienie wolności,
popadnięcie w chorobę psychiczną; 4) odstąpienia za zgodą obustronną; 5) jednoczesne zerwanie przyrzeczenia43.
W razie nieusprawiedliwionego zerwania osoba niedotrzymująca umowy
zaręczyn obowiązana była do wynagrodzenia szkód i strat. Aby można było domagać się takiego odszkodowania winny być spełnione następujące warunki:
a) przyrzeczenie nastąpiło na piśmie lub w obecności świadków; b) strona przeciwna nie dotrzymała uczynionego przyrzeczenia bez słusznych powodów. Odszkodowanie mogło obejmować tylko poniesione koszty i szkody, obejmowało
39

J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego
w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem, Kraków 1890, s. 90.
40 Według prawa austriackiego jeżeli mężczyzna pozbawił dziewczynę panieństwa cum vaga
promissione powinien ją albo pojąć albo wyposażyć. Sąd małżeński zbada, czy zaręczyny były ważne czy nie, a w razie uznania nieważności tychże obowiązek naprawienia krzywdy zostawia decyzji sądu świeckiego. – J. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego...,
s. 54.
41 Prawo o małżeństwie z 1836 r., nr 240.
42 K. Lutostański, Zaręczyny w prawie małżeńskim z r. 1836, Warszawa 1907, s. 213.
43 E. Muszalski, Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym. Prawo osobowe i familijne. Prawo rzeczowe, Warszawa 1932, s. 113.
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więc jedynie wydatki konieczne, uczynione za wyraźną zgodą zrywającego, jak
np. koszty związane ze ślubem, wyprawą itp.44 Osoba zrywająca zaręczyny była
jednak wolna od obowiązku odszkodowania, jeśli miała ku temu słuszne przyczyny. Takimi przyczynami były: 1) ciężkie obelgi wymierzone stronie odstępującej
od małżeństwa, przez stronę przeciwną; 2) rozwiązłe lub występne życie strony
przeciwnej; 3) nieokazywanie należytego uszanowania rodzicom drugiej strony;
4) podstępne wyłudzenie danego słowa45. Do sądu należało ocenić, czy powody
wykazane przez stronę jako słuszne, mogły być za takie uznane.
Wszystkie trzy ustawodawstwa zgodnie stanowiły, że zaręczyny są wzajemnym przyrzeczeniem mężczyzny i kobiety zawarcia w przyszłości małżeństwa
i wszystkie trzy przyjmowały, że zaręczyny nie pociągają za sobą prawnego obowiązku zawarcia małżeństwa. Prawo austriackie i niemieckie nie przypisywało
dla zaręczyn żadnej formy. Prawo małżeńskie Królestwa Polskiego (art. 241)
dawało tylko wtedy prawo wnoszenia skargi o wynagrodzenie szkód i strat, jeżeli zaręczyny były dokonane na piśmie lub w obecności świadków. Powyższe
prawodawstwa różnie regulowały wynagrodzenie szkód46.
W okresie istnienia II Rzeczypospolitej były podejmowane próby ujednolicenia prawodawstwa małżeńskiego, jednakże nie zakończyły się pozytywnym
skutkiem. Po II wojnie światowej instytucja zaręczyn była znana zarówno prawu
małżeńskiemu z 1945 r., jak i prawu rodzinnemu z 1946 r.47 Kodeks rodzinny
i opiekuńczy z 25 II 1964 r. instytucją zaręczyn w ogóle się nie zajmuje, wychodząc
zapewne z założenia, że we współczesnych naszych warunkach straciła ona społeczne znaczenie. Argumentowano to tym, że zaręczyny są instytucją obyczajową
i nie odpowiadają nowemu charakterowi prawa rodzinnego, a ponadto nasuwające się ewentualne problemy da się rozstrzygnąć na tle norm prawa obligacyjnego48. Jak podkreślano, zdarzenie określane mianem zaręczyn jest na gruncie
naszego ustawodawstwa zdarzeniem pozaprawnym49. Mimo to przyjmuje się,
że zawarcie umowy zaręczyn jest dozwolone na zasadach ogólnych. Z zasady
bowiem pełnej swobody zawarcia małżeństwa wywodzi się jednak, że przymusowe wykonanie takiej umowy nie byłoby możliwe. Z tej samej przyczyny, a także
dlatego, że zaręczyny dotyczą stosunków ściśle osobistych, przyjmuje się, że w razie niedotrzymania obietnicy małżeństwa, nie można by z tego powodu żądać
44

Prawo o małżeństwie z 1836 r., nr 241.
Tamże, nr 242.
46 W. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich. Źródła. Prawo małżeńskie osobowe i majątkowe, t. I, Warszawa–Kraków 1919, s. 37–38.
47 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 1995, s. 65.
48 A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Ossolineum 1985, s. 14.
49 J. Gajda, Zaręczyny, [w:] Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. XI, Warszawa
2009, s. 74, przyp. 30.
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odszkodowania, ani też odszkodowania takiego zastrzec w umowie. Natomiast
nie jest wyłączone dochodzenie odszkodowania za szkodę polegającą na wydatkach związanych z przygotowaniem do małżeństwa, jeżeli doszło do tego z winy
małżonka, który by odstąpił od zawarcia małżeństwa. Jak się uważa, nie byłoby
też wyłączone dochodzenie zwrotu dokonanych przysporzeń (kosztowniejszych
prezentów) według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 K.c.)50.
Wnioski

Przez stulecia wszelkie zwyczaje związane z zaręczynami rozwijały się pod
wpływem różnych kultur i nadal ulegają zmianom. Kościół nie wymaga koniecznie zaręczyn przed zawarciem sakramentu małżeństwa, lecz uznaje je i władzą
swą prawomocną chroni. Zaręczyny bowiem mają swe uzasadnienie w celach,
jakie przez nie można osiągnąć. Kościelna instytucja zaręczyn ujęta w formie
przepisów prawa bierze swój początek z prawa rzymskiego. W ciągu wieków
występowała zarówno na forum prawa cywilnego jak i kanonicznego. Patrząc
z perspektywy czasu instytucja ta ulegała pewnym zmianom. Inaczej była traktowana w Kościele wschodnim aniżeli w Kościele zachodnim. W Kościele wschodnim skutki zaręczyn były zbliżone do zawarcia sakramentu małżeństwa. Normy
Kościoła zachodniego nie pociągały tak dalece skutków prawnych. W obecnych
czasach instytucja zaręczyn w znacznym stopniu straciła na znaczeniu, dlatego
Kościół w Polsce zwraca uwagę nie tyle na formę prawną zawarcia zaręczyn,
co raczej na przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa i życia
rodzinnego.

50

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 104–105.
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Akty stanu cywilnego na obszarze postradzieckim:
Federacja Rosyjska. Część druga

Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego jest zdarzeniem stanu cywilnego podlegającym rejestracji państwowej1. Jak wynika z art. 10 Kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej2 następuje ono przed organem rejestracji aktów stanu cywilnego,
a prawa oraz obowiązki małżonków powstają w dniu rejestracji zawarcia związku.
Potwierdzeniem danego faktu prawnego jest dokonywany przez Oрган записи
актов гражданского состояния (ZAGS)3 wpis aktu o zawarciu związku małżeńskiego i wydawane przez organ ZAGS świadectwo zawarcia związku małżeńskiego4. Państwowa rejestracja związku małżeńskiego ma charakter konstytutywny.
Koresponduje to z art. 1 ust. 2 K.r. stanowiącym, że „uznaje się związek małżeński zawarty tylko przed organem rejestracji aktów stanu cywilnego”. Sens tego
przepisu polega na tym, że na terytorium Federacji Rosyjskiej istnieje swoboda
zawierania związku małżeńskiego w formie religijnej, ale nie wywołuje to żadnych skutków w sferze prawa. Można twierdzić, że zawarcie takiego związku
jest prywatną sprawą nupturientów i może mieć miejsce przed lub po zawarciu jedynego oficjalnego i rejestrowanego państwowego związku małżeńskiego
albo w ogóle może nie być zawarte. Co ciekawe, obecnie we współczesnym potocznym języku rosyjskim można spotkać określenia „ślub cywilny” czy „żyją
w związku cywilnym”, co oznacza pożycie kobiety i mężczyzny, ale bez zawarcia
Dr J. Turłukowski, Uniwersytet Warszawski
Por. art. 47 ust. 1 pkt. 2 Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej.
2 Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej: „Семейный кодекс Российской Федерации” от
29.12.1995 N 223-ФЗ. Pierwotnie opublikowany (ogłoszony) w: „Собрание законодательства
РФ”, 01.01.1996 r., N 1, ст. 16, ze zm. [dalej cyt.: K.r.].
3 Organ rejestracji aktów stanu cywilnego, funkcjonalny odpowiednik urzędu stanu cywilnego w Polsce.
4 Л. М. Пчелинцева, Семейное право России, Москва 2014, s. 119.
1
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uznanego według prawa rosyjskiego związku małżeńskiego (a więc konkubinat).
Jednak prawdziwa geneza wyrazu „ślub cywilny” w prawie rosyjskim pochodzi,
jak się wydaje z bolszewickiego dekretu z dnia 18 grudnia 1917 r. – o ślubie cywilnym, o dzieciach oraz o wprowadzeniu ksiąg aktów stanu cywilnego5, który
„zlikwidował” ślub cerkiewny, uznając go za sprawę prywatną, a jednocześnie
wprowadził cywilną (państwową) rejestrację związku małżeńskiego. Zatem
w owych czasach ślub cywilny był czymś odmiennym od ślubu religijnego, wręcz
przeciwstawiano te dwa związki małżeńskie. Od 1917 r. zaczyna się w Rosji
trwająca do dzisiaj tradycja ścisłego odseparowania tych dwóch form zawarcia
związku małżeńskiego6. W rosyjskiej literaturze przedmiotu wskazuje się, że K.r.
nie podaje żadnej ustawowej definicji związku małżeńskiego jako konkretnego
faktu prawnego i jednej z najważniejszych instytucji prawa rodzinnego7. Z takim stanowiskiem można zgodzić się tylko częściowo, gdyż już w art. 1 ust. 3
K.r. wskazuje się, że regulowanie stosunków rodzinnych odbywa się zgodnie
z zasadami dobrowolności związku małżeńskiego mężczyzny i kobiety, zasadą
równouprawnienia małżonków w rodzinie, rozwiązywania wewnątrzrodzinnych
problemów za obopólną zgodą, priorytetu rodzinnego wychowania dzieci, troski
o ich dobrobyt i rozwój, zabezpieczenie priorytetowej ochrony praw i interesów
niepełnoletnich i niezdolnych do pracy obywateli. Z wyżej przytoczonego spisu
zasad można wyprowadzić następujące podstawowe cechy związku małżeńskiego: 1) dobrowolność zawarcia, 2) ochrona zawartego związku małżeńskiego
i powstałej rodziny, 3) związek małżeński może łączyć tylko kobietę i mężczyznę.
Z drugiej strony należy podkreślić, że brak bardziej sprecyzowanej definicji związku małżeńskiego wpisuje się w historyczną tradycję Rosji, ponieważ
trzy radzieckie kodeksy po 1917 r., które można nazwać kodeksami rodzinnymi (z 1918 r., 1926 r. i 1969 r.), nie zawierały normatywnej definicji związku
małżeńskiego8. W art. 11 K.r. została uregulowana procedura zawarcia związku
małżeńskiego:
– zawarcie może się odbyć przy osobistym udziale osób zawierających związek małżeński. Oznacza to, że prawo rosyjskie nie dopuszcza zawarcia związku
małżeńskiego przez przedstawiciela, nawet jeśli są istotne powody nieobecności
jednego z nupturientów;
5

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года „О гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов гражданского состояния”, СУ РСФСР 1917 № 11, Ст. 160.
6 Ze względu na cele niniejszego opracowania pomijam kwestię uznawania w pierwotnym
ustawodawstwie ZSRR skutków prawnych tzw. faktycznych związków małżeńskich, formalnie
niezarejestrowanych.
7 Tak Л. М. Пчелинцева, Семейное право России, 6-е издание, Москва 2014, s. 92–93.
8 Tamże.
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– zawarcie odbywa się po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku (wspólnie przez nupturientów) do organów rejestracji aktów stanu cywilnego. Zgodnie
z art. 24 ustawy federalnej o aktach stanu cywilnego9 podstawą prawną państwowej rejestracji zawarcia związku małżeńskiego jest wspólny wniosek osób chcących zawrzeć związek małżeński. Wobec złożenia takiego wniosku na pewno nie
mają zastosowania restrykcje dotyczące osobistego stawiennictwa w celu zawarcia
związku małżeńskiego. Na przykład możliwe jest podanie dwóch odrębnych wniosków przez nupturientów, wówczas podpis nupturienta, który nie może osobiście
stawić się w organie rejestracji aktów stanu cywilnego, powinien być notarialnie
poświadczony, chyba że wniosek został złożony za pomocą zintegrowanego portalu
usług państwowych i municypalnych (art. 26 ust. 2 UoASC). Należy podkreślić,
że oprócz osobistego złożenia wniosku nupturienci mogą wnieść wspólny wniosek
oraz inne niezbędne dokumenty w formie dokumentów elektronicznych za pomocą jedynego portalu usług państwowych i municypalnych. Wniosek w formie
dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony zwykłym podpisem elektronicznym każdego z wnioskodawców. Jest to alternatywny sposób złożenia wniosku,
w sytuacji np. niemożności osobistego stawiennictwa;
– w razie zaistnienia ważnych powodów organ rejestracji aktów stanu cywilnego w miejscu państwowej rejestracji zawarcia związku małżeńskiego może
zezwolić na zawarcie związku przed upływem miesiąca, jak również może wydłużyć termin, ale nie więcej niż o miesiąc. Miejsce rejestracji zawarcia związku
małżeńskiego może być dowolne. Rejestracji dokonuje dowolny organ rejestracji
stanu cywilnego, który wybrali nupturienci10. Samo zawarcie związku małżeńskiego może odbywać się poza siedzibą organu rejestracji aktów cywilnych, jeśli
chociażby jeden z nupturientów nie może stawić się wskutek ciężkiej choroby
czy z innego ważnego powodu. Wówczas zawarcie związku małżeńskiego może
odbyć się w domu, szpitalu itp.11 Z kolei osoba aresztowana czy przebywająca
w więzieniu może zawrzeć związek małżeński w odpowiednim pomieszczeniu
wyznaczonym przez kierownika zakładu w porozumieniu z kierownikiem organu
rejestracji aktów stanu cywilnego12;
– w razie zaistnienia szczególnych okoliczności (ciąża, urodzenie dziecka,
bezpośrednie zagrożenie życia jednej ze stron oraz innych szczególnych okoliczności) ślub może zostać zawarty w dniu wniesienia wniosku.
9

Ustawa federalna „O aktach stanu cywilnego”: Федеральный закон от 15.11.1997
N 143-ФЗ „Об актах гражданского состояния”. Pierwotnie opublikowana (ogłoszona), [w:]
„Собрание законодательства РФ”, 24.11.1997, N 47, ст. 5340 ze zm. [dalej cyt.: UoASC].
10 Por. art. 25 UoASC.
11 Por. art. 25 ust. 6 UoASC.
12 Por. art. 25 ust. 7 UoASC.
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Ponadto zgodnie z art. 11 ust. 2 K.r. państwowa rejestracja zawarcia związku małżeńskiego odbywa się w trybie przewidzianym zgodnie z procedurą dla
państwowej rejestracji stanu cywilnego. Na odmowę rejestracji związku małżeńskiego przez organ rejestracji stanu cywilnego może zostać wniesiona do sądu
skarga przez osoby (lub jedną z nich) chcące zawrzeć związek małżeński. Zatem
zgodnie z art. 12 ust. 1 K.r. dla zawarcia związku małżeńskiego niezbędna jest
obopólna dobrowolna zgoda mężczyzny i kobiety oraz osiągnięcie przez nich
„wieku ślubnego”. Jest to wiek określony przepisami prawa, którego osiągnięcie
pozwala na zawarcie związku małżeńskiego. Zasadniczo wymagane jest osiągnięcie 18 lat13. Jednak w wypadku pojawienia się istotnych powodów organy samorządu miejscowego (odpowiednik samorządu terytorialnego w Polsce) właściwe
miejscowo wobec osób chcących zawrzeć związek małżeński, mają prawo na
ich prośbę zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego osobom mającym 16 lat
(art. 13 ust. 2 K.r.). Przykładowo, takim powodem może być wola zawarcia małżeństwa przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej przez mężczyznę. Ustawa
nie precyzuje ani nie daje przykładowego spisu powodów. W poprzedniej części
monotematycznego cyklu14 wspominałem o miejscowym ustawodawstwie, które
może obowiązywać w niektórych podmiotach Federacji Rosyjskiej (faktycznie
częściowo samodzielnych regionach, tj. republikach, krajach, obwodach itd.).
Otóż tryb i warunki, przy zaistnieniu których możliwe jest zawarcie związku
małżeńskiego w drodze wyjątku z uwzględnieniem szczególnych okoliczności do
osiągnięcia wieku 16 lat, mogą być ustanowione w ustawach podmiotów Federacji Rosyjskiej (art. 13 ust. 2 K.r.). Na przykład, zgodnie z art. 10 ust. 3 Kodeksu
rodzinnego Republiki Tatarstan15 jako wyjątek w razie zaistnienia szczególnych
okoliczności może być udzielone zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
przez osoby w wieku od 14 do 16 lat, mające miejsce zamieszkania na terenie
Republiki Tatarstan, które nie osiągnęły wieku 16 lat. Przepis art. 10 ust. 4 tego
kodeksu jako takie okoliczności wskazuje ciążę, urodzenie wspólnego dziecka
czy dzieci u osób, które chcą zawrzeć związek małżeński czy bezpośrednie zagrożenie życia jednej ze stron. Jednocześnie ogólną regułą na terytorium Republiki
Tatarstan (jak i na terytorium całej Federacji Rosyjskiej) także jest osiągnięcie
13

Por. art. 13 ust. 1 K.r.
Zob. J. Turłukowski, Akty stanu cywilnego na obszarze postradzieckim: Federacja Rosyjska.
Część pierwsza, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014,
nr 2, s. 221 i n.
15 Kodeks rodzinny Republiki Tatarstan: „Семейный кодекс Республики Татарстан” от
13.01.2009 N 4-ЗРТ (принят Государственным Советом Республики Татарстан 15.12.2008).
Pierwotnie opublikowany (ogłoszony) w: Ведомости Государственного Совета Татарстана
№ 1, 2009, s. 17–82.
14

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

307

osiemnastego roku życia, kiedy pojawia się możliwość zawarcia związku małżeńskiego bez względu na szczególne okoliczności.
Przepis art. 14 K.r. ustanawia bezwzględne zakazy małżeńskie. Związek
małżeński nie może być zawarty pomiędzy: 1) osobami, z których chociażby
jedna już znajduje się w zarejestrowanym związku małżeńskim; 2) bliskimi krewnymi, tj. wstępnymi i zstępnymi krewnymi w linii prostej (rodzicami i dziećmi,
dziadkami i wnukami) oraz w przypadku rodzeństwa, w tym przyrodniego (mającego wspólnego ojca lub matkę); 3) przysposobionymi i przysposabiającymi;
4) osobami, z których chociaż jedna została uznana przez sąd za niezdolną do
czynności prawnych ze względu na chorobę psychiczną.
Wpis i świadectwo ślubne

Zgodnie z art. 29 ust. 1 UoASC akt zawarcia związku małżeńskiego w urzędzie powinien zawierać następujące informacje:
– nazwisko (przed i po zawarciu związku małżeńskiego), imię, imię odojcowskie, datę i miejsce urodzenia, wiek, obywatelstwo, stan rodzinny przed zawarciem niniejszego związku (nie był w związku, rozwiódł się, wdowiec), miejsce
zamieszkania każdej z osób, które zawarły związek małżeński;
– narodowość, wykształcenie i w przypadku istnienia wspólnych dzieci,
które nie osiągnęły pełnoletniości, ich liczbę (informacje wpisuje się na życzenie
osób, które zawarły związek małżeński);
– informacje o dokumencie, który potwierdza ustanie poprzedniego związku, w przypadku jeśli osoba (osoby) zawierająca związek małżeński, uprzednio
zawarła inny związek małżeński;
– „rekwizyty” (dane identyfikacyjne) dokumentów, poświadczających tożsamość osób zawierających związek małżeński;
– data sporządzenia i numer aktu zawarcia związku małżeńskiego;
– nazwa organu rejestracji aktów stanu cywilnego, który dokonał państwowej rejestracji zawarcia związku małżeńskiego;
– seria i numer wydanego świadectwa ślubnego.
Z kolei zgodnie z obecnym brzmieniem art. 30 UoASC w samym świadectwie zawarcia związku małżeńskiego (świadectwie ślubnym) są następujące
informacje:
– nazwisko (przed i po zawarciu związku małżeńskiego), imię, imię odojcowskie, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo i narodowość (jeśli to było
wskazane we akcie zawarcia związku małżeńskiego) każdej osoby, która zawarła
związek małżeński;
– data zawarcia związku małżeńskiego;
– data sporządzenia i numer aktu zawarcia związku małżeńskiego;
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– miejsce państwowej rejestracji zawarcia związku (nazwa organu rejestracji
aktów stanu cywilnego);
– data wydania świadectwa o zawarciu związku małżeńskiego.

Świadectwo zawarcia związku małżeńskiego wydane w 1996 r. Samo zawarcie związku miało miejsce w 1995 r.
Zarówno zawarcie, jak i wystawienie świadectwa odbyły się jeszcze przed wprowadzeniem w życie obecnie
obowiązującej ustawy federalnej o aktach stanu cywilnego. W prawym górnym rogu znajduje się pieczątka
„KOPIA”, która nie jest elementem obligatoryjnym. Na kopii nie ma „mokrej”, czyli oryginalnej pieczątki
organu, ani oryginału podpisu, dlatego w dolnym lewym rogu jest pieczątka z tekstem: „pieczątka organu,
który wydał dokument”, zaś w prawym dolnym rogu znajduje się pieczątka z tekstem „podpis”. Są to techniczne
sposoby uwierzytelnienia kopii świadectwa ślubnego. Ponadto na świadectwie nie została podana narodowość
małżonków. Większość elementów jest jednak taka sama jak na współcześnie wydawanych świadectwach
ślubnych: imię, imię odojcowskie, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, data zawarcia związku
małżeńskiego, numer wpisu w księdze rejestracji aktów zawarcia związku małżeńskiego, data wpisu, nazwiska
po zawarciu związku małżeńskiego, miejsce rejestracji. Mimo wyszczególnienia „obywatel/obywatelka”, co jest
raczej synonimem „osoba fizyczna”, nie podano obywatelstwa osób, które zawarły związek małżeński.
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Świadectwo zawarcia związku małżeńskiego wydane w 2009 r. Wyszczególniono w nim obywatelstwo oraz
narodowość osób zawierających związek małżeński. W prawym górnym rogu została postawiona pieczątka
„POWTÓRNE”

Mirosław Pakuła

Odpisy i zaświadczenia aktów stanu cywilnego
na bezpiecznych drukach

Od 1 marca 2015 r., wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, odpisy aktów stanu cywilnego i wybrane zaświadczenia
wydawane są na nowych wysoko zabezpieczonych blankietach, które powstają
w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Nowe formularze i zaświadczenia charakteryzują się bardzo wysokim poziomem zabezpieczeń i stanowią zupełnie nową jakość w porównaniu z drukami obowiązującymi dotychczas.
PL.ID i System Rejestrów Państwowych
– informatyzacja urzędów stanu cywilnego

System Rejestrów Państwowych (SRP) powstał w ramach programu PL.ID
realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI)1. Program PL.ID to kontynuacja wieloletnich działań, których celem była modernizacja systemów informatycznych
służących do zarządzania danymi obywateli zawartymi w ewidencji ludności
PESEL, dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego. Podstawowy zakres programu obejmował integrację i przebudowę rejestrów publicznych w Polsce (budowa Systemu Rejestrów Państwowych), w tym referencyjnego zasobu danych
osób fizycznych znajdujących się w systemie PESEL i ściśle z nim związanych
systemach informatycznych. W efekcie prowadzonych prac powstała w pełni
zintegrowana oraz dostępna online struktura przetwarzająca najważniejsze dane
o obywatelach Polski. W jej skład weszły przede wszystkim następujące rejestry:
1) PESEL, 2) Rejestr Dowodów Osobistych (RDO), 3) Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC).
Mgr Mirosław Pakuła, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
M. Malicki, Elektroniczna tożsamość i wzornictwo dokumentów państwowych, „Człowiek i dokumenty” 2015, nr 37, s. 9–10.
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System Rejestrów Państwowych największe zmiany niesie właśnie w sferze zarządzania tożsamością obywatela, do której klucz stanowią akta stanu
cywilnego. Wraz z wdrożeniem SRP prawnym źródłem tożsamości i stanu
cywilnego obywatela przestają być akta papierowe. Proces przetwarzania aktów stanu cywilnego będzie przebiegał w pełni ustandaryzowany i jednolity
dla wszystkich instytucji sposób. Wszyscy urzędnicy korzystają z tego samego
narzędzia do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, jakim jest aplikacja
ŹRÓDŁO działająca w oparciu o jednolity schemat danych i ustandaryzowane procedury. W rezultacie przebudowy istniejących procesów związanych
z aktami stanu cywilnego, BUSC automatycznie komunikuje się z pozostałymi rejestrami, w tym z ewidencją PESEL oraz RDO. W przypadku nowo
narodzonego obywatela po stworzeniu aktu urodzenia dziecka system automatycznie komunikuje się z bazą ewidencji ludności i nadaje mu numer
PESEL oraz melduje go pod wskazanym przez rodziców adresem. W przypadku zarejestrowania zgonu, automatycznie w RDO zostaje unieważniony
dokument tożsamości zmarłego.
Akt stanu cywilnego i odpis aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego to pojedynczy wpis o urodzeniu, małżeństwie i zgonie
osoby w Rejestrze Stanu Cywilnego (lub papierowej księdze), który rejestruje
stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń, wraz
z treścią późniejszych wpisów wpływających na jego treść lub ważność. Dodatkowymi wpisami są wzmianka dodatkowa i przypisek. Wzmianka dodatkowa to
wpis będący częścią aktu stanu cywilnego, chronologicznie dołączany, wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego. Podstawa wzmianki to np. prawomocne orzeczenie o rozwodzie, decyzja administracyjna o zmianie nazwiska.
Z kolei przypisek to informacja o innych aktach stanu cywilnego dotyczących
tej samej osoby oraz informacja wpływająca na jej stan cywilny zamieszczana
przy aktach stanu cywilnego. Wyróżniamy trzy rodzaje aktów stanu cywilnego
akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się
odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia
o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego. Odpisy zupełne stanowią
dosłowne powtórzenie pierwotnej treści aktu stanu cywilnego wraz z treścią
późniejszych zmian, natomiast odpisy skrócone odzwierciedlają aktualną treść
aktu, tj. uwzględniają dokonane zmiany w akcie.
Ograniczony krąg podmiotów, które są uprawnione do uzyskania odpisu
lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego jest wyrazem jednej z podstawowych
zasad rejestracji stanu cywilnego tj. zasady ograniczonej jawności ksiąg i aktów
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stanu cywilnego2. Wątpliwości budzi jednak krąg osób i podmiotów, które mogą
ubiegać się o dokument. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu
cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby to: 1) osoba, której akt
dotyczy, 2) jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk),
rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun, 3) osoba, która
wykaże w tym interes prawny3, 4) sąd, 5) prokurator, 6) organizacja społeczna,
o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny4, 7) organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich
ustawowych zadań.
W nowej rzeczywistości mamy elektroniczną postać aktów stanu cywilnego
i niegraniczony dostęp do aktów stanu cywilnego przez wszystkich urzędników
stanu cywilnego w całej Polsce. Pojawia się więc możliwość nadużyć związanych z nieuprawnionym dostępem do dokumentów „oryginalnych”. Uważam,
że warto się zastanowić nad szczelnością systemu. Odpis aktu stanu cywilnego
stanowi dokument źródłowy, na podstawie którego obywatel może otrzymać dokument tożsamości. Przykładem nadużyć związanych z wykorzystaniem sfałszowanych odpisów może być m.in.: możliwość pozyskania dokumentu tożsamości
na podstawie podrobionego dokumentu, możliwość zalegalizowania czynności
prawnych przez podmioty nieuprawnione, ustalanie spadkobierców w postępowaniach spadkowych, możliwość wyłudzenia zasiłku np. pogrzebowego lub
rodzinnego czy możliwość wyłudzania odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.
Wprowadzone obecnie kompleksowe zabezpieczenia dokumentów aktów stanu
cywilnego pozwolą ograniczyć występowanie tych nadużyć.
Dotychczasowy stan prawny

Dotychczas obowiązywała mało precyzyjna regulacja prawna, która nie
gwarantowała bezpieczeństwa dokumentów. Obecnie rozporządzenie ministra
MSW określa bardzo precyzyjnie zabezpieczenia nowych druków.
W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego5,
jak również we wcześniejszych ustawach i rozporządzeniach, nie było przepisów
2

Szerzej na ten temat P. Kasprzyk, Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
z ksiąg stanu cywilnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] „Roczniki Nauk Prawnych” 2008,
T. XVIII, nr 2, s. 321 i n.; tenże, Selected problems of civil status registration in the relevant regulations
adopted by Belarus, Ukraine and Poland [w:] Selected Problems in the Area of Family Law and
Civil Status Registration, red. P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 104.
3 Szerzej zob. P. Kasprzyk, Wydawanie odpisów..., s. 329 i n.
4 Tamże, s. 332 i n.
5 Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 ze zm.
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dotyczących zabezpieczenia blankietów. Dopiero w rozporządzeniu zmieniającym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października
1998 r.6 pojawił się przepis, który miał zabezpieczyć dokumenty źródłowe. Przepis § 29 brzmiał: „Od dnia 1 stycznia 2000 r. akty stanu cywilnego, ich odpisy
zupełne i skrócone oraz zaświadczenia, których wzory zostały określone w załącznikach nr 4–11 do rozporządzenia, będą sporządzane wyłącznie na drukach
zawierających znak wodny z wizerunkiem orła w koronie”. Niestety przepis ten
w żaden sposób nie gwarantował bezpieczeństwa dokumentów. Podstawowe
wady tak skonstruowanego przepisu to m. in.: brak wzoru znaku wodnego wraz
z jego umiejscowieniem na dokumencie, niedookreślenie, czy chodzi o orła z Godła Polski, czy akceptowalny jest inny dowolny orzeł w koronie (przez jakiś czas
funkcjonował w obiegu inny wizerunek orła w znaku wodnym), nie określona
wielkość znaku wodnego, pozycje 1–3 z rozporządzenia mówiły o zastosowaniu znaku wodnego nie tylko w odpisie, ale również w akcie stanu cywilnego
– znak w akcie nigdy się nie pojawił, brak informacji na temat formatu odpisów
i zaświadczeń, nieokreślona kolorystyka poszczególnych odpisów, brak wymogu
numeracji formularzy – brak kontroli w produkcji, dystrybucji, w drukarniach
oraz urzędach, brak wymogów dotyczących producenta – certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa produkcji.
Konsekwencje tak skonstruowanego przepisu w rozporządzeniu sprowadzały się do: nieokreślonej liczby producentów papieru, nieograniczonego dostępu do papieru ze znakiem wodnym, który stał się produktem ogólnodostępnym,
nieokreślonej liczby producentów blankietów, braku kontroli – druki nie posiadały numeracji i nie były drukami ścisłego zarachowania, nieokreślonej liczby
odcieni kolorystycznych czy nieokreślonej liczby wzorów. Ponadto eksperci nie
byli w stanie określić, co jest oryginałem, a co jest falsyfikatem, w rezultacie
ekspertyzy były trudne lub niemożliwe do wykonania z powodu braku dostępu
do blankietów porównawczych, których zwyczajnie nie było.
Nowe regulacje prawne

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego7. Zgodnie z ustawą akty urodzeń, małżeństw i zgonów
są tworzone w formie elektronicznej w centralnej BUSC. Dzięki temu ich odpisy
można otrzymać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od
miejsca, gdzie zostały utworzone. Docelowo rozwiązanie to ma ograniczyć obieg
dokumentów papierowych pomiędzy urzędami.
6
7

Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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Wraz z wejściem w życie przepisów nowej ustawy zaczęły obowiązywać
także nowe formularze odpisów wszystkich aktów stanu cywilnego. Ich wzory
określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych8. Jedynym producentem
tych formularzy w 2015 r. jest PWPW, wybrana przez zleceniodawcę – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) – z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa.
Od 1 marca 2015 r. BUSC jest sukcesywnie napełniana aktami stanu cywilnego w wyniku bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, przenoszenia
aktów stanu cywilnego sporządzonych dotychczas w księgach stanu cywilnego,
w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, dokonywania zmian
w aktach lub dokonywania czynności dla których niezbędny jest wgląd do aktu9.
Równocześnie, w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2015 r., możliwe jest
dokonywanie określonych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie dotychczasowej tj. w księgach stanu cywilnego i sporządzanie aktów stanu
cywilnego w księgach stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów aktów
stanu cywilnego i zaświadczeń na dotychczasowych formularzach. Akty stanu
cywilnego, które zostały sporządzone w papierowych księgach stanu cywilnego
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. muszą zostać przeniesione do BUSC
nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
Od 1 marca 2015 r. nowe blankiety odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem
polskim można zawrzeć małżeństwo, Minister Spraw Wewnętrznych zapewnia
kierownikom USC bezpłatnie. Dotychczas USC w całej Polsce zamawiały formularze we własnym zakresie, finansując ich zakup z pieniędzy samorządowych.
Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą P.a.s.c. to przede
wszystkim: 1) odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na
terenie Polski, 2) możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą
się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu
stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile
pozwalają na to okoliczności, 3) możliwość otrzymania na wniosek wybranych
dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
8

Zob. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, Dz. U. z 2015 r. poz. 194.
9 https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi/12982,RejestracjaStanu-Cywilnego-Wiadomosci-ogolne.html (dostęp z dnia 16 czerwca 2015 r.).
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przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu np. odpisów aktów stanu
cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zamieszczonych
lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, 4) zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu
cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu
rejestracji stanu cywilnego, 5) uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia
krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy
załatwiane będą bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych,
w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu
zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę. Decyzja
administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego
rodzaju czynności.
Prace projektowe

Projekty blankietów zabezpieczonych zostały przygotowane przez Justynę
Kopecką i Krystiana Michalczuka w pracowni graficznej PWPW. Prace prowadzone były na zlecenie i pod nadzorem Centralnego Ośrodka Informatyki
(COI), we współpracy z MSW oraz działającym przy MSW Zespołem Ekspertów. Kryteria i szczegółowe wytyczne potrzebne do rozpoczęcia prac projektowych nie były przypadkowe i zostały poprzedzone profesjonalnymi badaniami
zrealizowanymi przez COI w Polsce10.
W ramach prac projektowych nad dokumentami przeprowadzono trzyetapowe badania. Pierwszy etap odbył się przed zaprojektowaniem nowych wzorów
i dotyczył obecnie używanych dokumentów. Obejmował on wywiady indywidualne z urzędnikami oraz testy użyteczności z obywatelami. Badanie przed projektowaniem służyło identyfikacji miejsc problematycznych dla klientów.
Kontynuacją badań był etap drugi, który odbył się po zaprojektowaniu nowych wzorów dokumentów. Etap ten miał na celu zweryfikowanie czy zmiany
wprowadzone po pierwszym etapie badań są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami urzędników, którzy również będą odbiorcami dokumentów.
W trzecim etapie prac (badania ostatecznych projektów) zamierzano sprawdzić, jak ostateczne projekty są postrzegane przez obywateli i czy udało się wyeliminować błędy zaobserwowane w testach przed projektowaniem.
10

M. Malicki, Elektroniczna tożsamość..., s. 11–13.
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Przeprowadzone badania pozwoliły COI sformułować kluczowe wytyczne,
wspólne dla danej grupy dokumentów. Wytyczne te dotyczyły zarówno samej
struktury, jak i zawartości dokumentów. Ponieważ w praktyce treść dokumentu,
czyli rubryki wraz z danymi osobowymi, miały się drukować z BUSC z aplikacji ŹRÓDŁO, PWPW w pracach projektowych skupiła się na odpowiedniej
konfiguracji zabezpieczeń w dokumencie, uwzględniając wyniki badań oraz sugestie otrzymane z COI. Podstawowe założenia zarówno dla wykonania projektów graficznych jak również dla produkcji zabezpieczonych blankietów, były
następujące:
1. dokumenty powinny być dostosowane do formatu A4,
2. dokument musi mieć odpowiednio duże marginesy nie do zadruku,
3. taki sam „zestaw” zabezpieczeń dla wszystkich blankietów,
4. taka sama szata graficzna, różnice w kolorystyce pomiędzy odpisami
i zaświadczeniami,
5. zgodność z listą zabezpieczeń stworzoną przez Zespół Ekspertów, określoną jako „Wysoki poziom zabezpieczeń”,
6. zgodność z przygotowanymi przez COI projektami koncepcyjnymi dokumentów, opracowanymi na podstawie badań,
7. wysoka jakość estetyczna i projektowa,
8. nadanie blankietom numeracji – druki ścisłego zarachowania,
9. powiązanie systemu IT z numerem blankietu,
10. bezpieczeństwo produkcji,
11. bezpieczeństwo dystrybucji.
Jednocześnie zostały określone dokumenty, które miały zostać zabezpieczone. W stosunku do przepisów z poprzedniej ustawy i rozporządzenia, pojawiły
się trzy nowe blankiety, które postanowiono zabezpieczyć, są nimi odpis zupełny
aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, odpis skrócony aktu urodzenia
dziecka, które urodziło się martwe oraz zaświadczenie o stanie cywilnym. Poniżej pełna lista dokumentów, które wydane są na dwóch wzorach blankietów
zabezpieczonych:
1. odpis zupełny aktu urodzenia,
2. odpis zupełny aktu małżeństwa,
3. odpis zupełny aktu zgonu,
4. odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,
5. odpis skrócony aktu urodzenia,
6. odpis skrócony aktu małżeństwa,
7. odpis skrócony aktu zgonu,
8. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
9. zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo z oznaczoną osobą,
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10. zaświadczenie o stanie cywilnym.
Odpisy utrzymane są w kolorystyce szaro-czerwonej, natomiast zaświadczenia – w szaro-niebieskiej. Pakiet zabezpieczeń w papierze oraz w druku jest
jednakowy dla wszystkich blankietów.
Zabezpieczenia w papierze

Papier użyty do produkcji blankietów został zabezpieczony na kilka
sposobów.
Najłatwiej zweryfikować znak wodny, na który składają się trzy elementy:
1) wielotonowy znak wodny (orzeł w koronie umieszczony w centrum dokumentu), 2) dwutonowy znak wodny (napis Rzeczpospolita Polska w dolnej części
blankietu), 3) filigran (skrót USC).
W strukturze papieru umieszczono dwukolorowe włókna aktywne w UV,
świecące na niebiesko i żółto oraz dwa rodzaje „gwiezdnego pyłu”, każdy świecący w innym kolorze (zielony i pomarańczowy) w świetle ultrafioletowym.
Papier dodatkowo jest zabezpieczony chemicznie przed próbami bezśladowego
usunięcia lub zmiany naniesionych wpisów i pieczęci.
Zabezpieczenia w druku

Na awersie oraz rewersie blankietów znajduje się grafika wykonana w technice offsetowej, składająca się z tła zabezpieczonego oraz tła giloszowego, z wykorzystaniem druku irysowego. Druk irysowy to zabezpieczenie druku, które
polega na zastosowaniu płynnych przejść barwnych w obrębie kreski, przez drukowanie kilkoma farbami umieszczonymi w poszczególnych sektorach jednego
kałamarza farbowego. Na wałkach farbowych dochodzi do mieszania się farb,
przez co na druku powstają wielobarwne, ciągle przejścia – irysy. W tła wpleciono mikroteksty oraz mikrodruki. Charakterystycznym elementem grafiki jest
czerwony pasek z białym orłem w koronie w jego górnej części, nawiązujący do
barw narodowych.
W górnej części paska, pod wizerunkiem orła znajduje się element tłoczony
na sucho, składający się z liter RP, dla osób niewidomych lub słabo widzących.
Element ten został wykonany w technice druku wklęsłego. Sam czerwony pasek
w środkowej części składa się z mikrodruku.
Na awersie, w lewej górnej części dokumentu możemy zobaczyć napis
„RZECZPOSPOLITA POLSKA” wykonany techniką druku wklęsłego – stalorytem. W prawym górnym rogu znajduje się element w kształcie prostokąta,
również wykonany techniką stalorytniczą z efektem kątowym, w którym znajduje się zmieniający się napis „USC” oraz mikroteksty negatywowe i pozytywowe.
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W dolnej części czerwonego paska na awersie znajduje się wizerunek mapy
Polski, wydrukowany w technice sitodruku z użyciem farby zmiennej optycznie
o specjalnych właściwościach. Na tej samej stronie, w jej dolnej części, wykonano sitodrukiem, farbą irydyscentną w kolorze fioletowym, motyw graficzny
składający się z liter USC. Oglądając blankiet w świetle ultrafioletowym, w jego
centralnej części można zobaczyć wizerunek orła w koronie wraz z mikrodrukiem
wykonany specjalną farbą „dwuzakresową”. W zakresie 365 nm obraz jest zielony,
a zakresie 254 nm pomarańczowy.
Formularze są numerowane techniką typograficzną, czarną farbą świecącą
w promieniowaniu ultrafioletowym na zielono.
Rewers blankietu został wydrukowany offsetem, grafika – analogicznie jak
w przypadku awersu – składa się z tła zabezpieczonego oraz giloszowego z zastosowaniem druku irysowego, natomiast czerwony pasek znajduje się po prawej
stronie kartki.
Podsumowanie

Nowe formularze i zaświadczenia aktów stanu cywilnego, które posiadają
bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, z pewnością stanowią zupełnie nową jakość
w porównaniu z drukami dotychczas obowiązującymi. Wdrożenie rozwiązań
informatycznych nie tylko nie wyklucza zastosowania papierowej formy dokumentu, ale stanowić może doskonałe połączenie nowoczesności z tradycyjnym
rozwiązaniem. Od lat nasz kraj czeka na ustawę o dokumentach państwowych,
która powinna bezpośrednio podnieść bezpieczeństwo zarówno państwa jak
i obywatela, porządkując dokumenty państwowe. Przeprowadzenie i uwzględnienie badań nad ostatecznym kształtem dokumentów (COI), powołanie Zespołu Ekspertów składających się z przedstawicieli służb podlegających MSW,
mających na co dzień do czynienia z dokumentami zabezpieczonymi oraz doświadczenie i wiedza pracowników PWPW w zakresie najnowocześniejszych
zabezpieczeń i ich implementacji stanowić powinny model współpracy przy
tworzeniu kolejnych dokumentów państwowych.

Suche tłoczenie („RP”).
Wklęsłodruk.

Numeracja (aktywna także
w świetle UV). Typograﬁa.

Mikrotekst („Urząd Stanu
Cywilnego”). Oﬀset.

Elementy tekstowe i graﬁczne
widzialne w świetle UV.

Wielotonowy znak wodny
(orzeł w koronie).

Dwutonowy znak wodny
(„Rzeczpospolita Polska”).

Dwukolorowy „gwiezdny
pył” widzialny w świetle UV.

Znak wodny typu
ﬁligran. („USC”).

Element wykonany farbą zmienną
optycznie. Sitodruk.

Staloryt z efektem kątowym
i mikrodrukiem negatywowo-pozytywowym

Dwukolorowe włókna
widzialne w świetle UV.

Tło zabezpieczone
z mikrodrukiem i przejściem
irysowym. Oﬀset.

Element wykonany
farbą irydyscentną.
Sitodruk.

Na fotografii przedstawiono druk „Odpis zupełny aktu urodzenia” wraz opisem zabezpieczeń po wstępnej
personalizacji, niezawierający danych osobowych. W praktyce urząd drukuje na blankiecie PWPW rubryki
wraz z danymi osobowymi z BUSC. Grafika: Tomasz Turek, zdjęcia: Artur Tkaczyk

Wizerunek awersu odpisu aktu urodzenia

Znak wodny z filigranem – widok w świetle przechodzącym

Efekt kątowy – wklęsłodruk

Mikrotekst i numeracja

Element wykonany farbą irydyscentną

Efekt zmienności optycznej

Suche tłoczenie

Tła zabezpieczone

Element widoczny w promieniowaniu UV

Gwiezdny pył widoczny w promieniowaniu UV

Dwukolorowe włókna widoczne
w promieniowaniu UV

