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Od redaktora

Szanowni Państwo, 
w tym roku obchodzimy 70-lecie wprowadzenia jednolitej, nowoczesnej, świec-
kiej rejestracji stanu cywilnego. Nie zapominajmy, że rejestracja stanu cywilnego 
jest instytucją pochodzenia kościelnego a akta stanu cywilnego wywodzą się 
z kościelnych metryk chrztów, ślubów i zgonów. Do dziś zachowała się uznawana 
za najstarszą w Polsce metryka małżeństw Kościoła Mariackiego w Krakowie, 
obejmująca lata 1548–1585. Francja była pierwszym państwem, w którym wpro-
wadzono rejestrację stanu cywilnego w 1792 r. Powołano tam, na mocy dekretu 
Zgromadzenia Narodowego z dnia 20 września 1792 r., świeckie urzędy stanu 
cywilnego, tym samym nastąpiło odłączenie metryk kościelnych od aktów stanu 
cywilnego. Świecką rejestrację w XIX w. wprowadziły kolejne kraje: Belgia, Ho-
landia, Anglia (1836 r.), Grecja (1856 r.), Rumunia (1864 r.), Włochy (1865 r.), 
Hiszpania (1870  r.), Szwajcaria (1874  r.), Niemcy (1875  r.), Rosja (1917  r.). 
W naszym kraju wyznaniowy bądź świecko-wyznaniowy charakter rejestracji, 
w zależności od regionu, utrzymywał się aż do lat czterdziestych XX w. Dekretem 
z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzono z dniem 
1 stycznia 1946  r. powszechną i jednolitą rejestrację stanu cywilnego. Drugim 
aktem prawnym wprowadzonym w okresie PRL był dekret z dnia 8 czerwca 
1955 r., którego celem było usprawnienie funkcjonowania urzędów stanu cywil-
nego oraz uporządkowanie systemu rejestracji stanu cywilnego. Kolejnym waż-
nym aktem prawnym w historii polskiej rejestracji stanu cywilnego była ustawa 
z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Obecnie funkcjonujący 
system rejestracji stanu cywilnego działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741, ze 
zm.). Współczesność niesie nowe wyzwania i stawia nowe wymagania, więc nowa 
ustawa, która weszła w życie z dniem 1 marca 2015 r., wprowadziła nowy elek-
troniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w skali całego kraju.

W 2016 r. przypada także 50. rocznica śmierci Prof. Józefa Litwina, główne-
go twórcy rejestracji stanu cywilnego, który odegrał czołową rolę przy tworzeniu 
w Polsce po raz pierwszy jednolitego prawa o aktach stanu cywilnego. Tak waż-
na dziedzina prawa ukształtowana została na nowych zasadach po zakończeniu 
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II wojny światowej w dużej mierze dzięki jego wysiłkom, zarówno przy przygoto-
wywaniu aktów legislacyjnych, jak i ich komen towaniu. Stworzył fundamentalne 
prace naukowe poświęcone m.in. problematyce prawa o aktach stanu cywilnego 
(Prawo o aktach stanu cywilnego z ko mentarzem, Łódź 1949 i Prawo o aktach 
stanu cywilnego. Ko mentarz, Łódź 1961). W ramach obchodów jubileuszowych 
został ustanowiony Medal im. Profesora Józefa Litwina, który po raz pierwszy 
publicznie został zaprezentowany w miejscu nieprzypadkowym, bo w Łodzi, 
gdzie się urodził (16 listopada 1904 r.), tworzył i zmarł (11 października 1966 r.). 
Prezentacja Medalu odbyła się 3 marca br. na Uniwersytecie Łódzkim, na którym 
prof. Józef Litwin był profesorem, a w latach 1955–1960 był jego prorektorem. 
Medalem tym chcemy uhonorować osoby szczególnie zasłużone w upowszech-
nienie nauki prawa o aktach stanu cywilnego.

Imię Profesora Józefa Litwina nosi nasza Fundacja, będąca wydawcą czaso-
pisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. 
Jako osoba prawna jest organizacją pozarządową a jej działalność ma charakter 
non profi t. Od zeszłego roku posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Tym samym poszerzamy możliwość wsparcia naszej działalności ze strony na-
szych czytelników, sympatyków i przyjaciół odpisem 1% podatku (nr KRS: 
0000479445), a także darowiznami, o co w tym miejscu proszę. Działalność 
naszej Fundacji to nie tylko wydawanie „Metryki”. Koncentruje się co prawda 
wokół zagadnień prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, ale wychodzi 
ponad działalność wydawniczą. Obejmujemy patronatem i współorganizujemy 
wiele inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu naukowego rejestracji 
stanu cywilnego i wspieranie podmiotów stosujących prawo o aktach stanu cy-
wilnego. Od tego roku rozpoczęliśmy nowy projekt kierowany do kierowników 
i innych pracowników USC, którzy zostaną np. pozwani, obwinieni lub oskarżeni 
w sprawach pozostających w związku z wykonywanymi czynnościami zawodo-
wymi, w postaci bezpłatnej pomocy prawnej (opinie, ekspertyzy, konsultacje, 
zastępstwo procesowe). Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem 
jako potrzebna i oczekiwana przez środowisko. W pierwszym kwartale br. udzie-
liliśmy już kilkunastu porad i opinii, wspierając kierowników USC w ich trudnej 
pracy.

Cieszę się bardzo z nawiązania współpracy z Narodowym Instytutem Samo-
rządu Terytorialnego w Łodzi i dziękuję Pani Dyrektor dr Iwonie Wieczorek za 
wielką otwartość i zrozumienie a także nawiązanie z nami współpracy. Od tego 
roku „Metryka” jest wydawana właśnie we współpracy z Narodowym Instytutem 
Samorządu Terytorialnego.

Dziękuję także całemu Zarządowi Forum Pracowników Urzędów Stanu 
Cywilnego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji w Krakowie za wsparcie i nawiązanie ściślejszej współpracy z naszym 
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czasopismem. Witam serdecznie w gronie redaktorów „Metryki” Panie: Miro-
sławę Stawarz, Renatę Wosik, Beatę Nadzieję-Szpilę, Martę Kazior i Aleksandrę 
Michtę – koordynatora Forum. Gratuluję Forum organizacji bardzo merytorycz-
nych szkoleń dla pracowników urzędów stanu cywilnego w przyjaznej i miłej 
atmosferze. Takie szkolenia, jakie m.in. miało miejsce w dniach 6–8 czerwca br. 
w Bukowinie Tatrzańskiej, są miejscem rzeczywistej wymiany poglądów, myśli 
i doświadczeń kierowników USC z jednoczesnym merytorycznym wsparciem 
nauki prawa i administracji.

Dziękuję za zaproszenie Panu Sławomirowi Wojciechowskiemu – Kierow-
nikowi USC w Nowej Soli na lubuską konferencję „70-lecie ujednoliconej re-
jestracji stanu cywilnego w Polsce”, która odbyła się w dniach 27–28 kwietnia 
br. w Łagowie. Była to bardzo interesująca konferencja. Z zainteresowaniem 
czekamy także na wnioski z realizowanego projektu badawczego mającego na 
celu zdiagnozowanie aktualnej sytuacji urzędów stanu cywilnego. Podczas kon-
ferencji wręczono złote, srebrne i brązowe medale kierownikom USC za długo-
letnią służbę nadane przez Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudę. Wszystkim 
nagrodzonym składam serdeczne gratulacje.

W tym roku obchodzimy także 5-lecie powstania naszego czasopisma. Cały 
czas wzmacniamy swoją pozycję na rynku wydawniczym. Jako jedyni zajmujemy 
się tematyką stanu cywilnego i jego rejestracją w aktach stanu cywilnego a obec-
nie w rejestrze stanu cywilnego. Jako jedyni staramy się wspierać m.in. pracow-
ników USC fachową literaturą. Cieszę się z bardzo dobrych opinii i recenzji.

W bieżącym roku nasze czasopismo objęło patronatem konferencję nauko-
wą nt. „Prawo o aktach stanu cywilnego – aspekty międzynarodowe”, zorgani-
zowaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 3 marca br. 
przez Dr. Michała Wojewodę. Po raz kolejny bardzo dziękujemy Panu Doktorowi 
za tę cenną i pożyteczną inicjatywę oraz możliwość upowszechnienia jej efektów 
szerokiemu kręgowi odbiorców naszego czasopisma.

Zdając sobie sprawę z wielu trudności i problemów, jakie napotykają nie 
tylko pracownicy USC, ale i sędziowie, adwokaci czy radcowie prawni w związku 
z nowymi regulacjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zarówno redakcja 
„Metryki” jak i wydawca – Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina 
planują wydać w tym roku duży komentarz do prawa o aktach stanu cywilnego 
i ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

W ramach obchodów 5-lecia istnienia „Metryki” dotychczas uhonoro-
waliśmy medalem naszego czasopisma i Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. 
Józefa Litwina za działalność naukową i organizacyjną: Pana Prof. dr. hab. n. 
prawnych Jacka Mazurkiewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, wręczenie me-
dalu odbyło się 20 listopada 2015  r. we Wrocławiu; Pana Tomasza Brzózkę 
– Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego 
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Rzeczypospolitej Polskiej, wręczenie medalu odbyło się 2 lutego br. w Niebo-
rowie; Pana Dr.  n.  prawnych Michała Wojewodę z Uniwersytetu Łódzkiego 
i Panią Anetę Papis – Prezesa Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego 
RP Oddział w Łodzi, wręczenie medalu odbyło się 3 lutego br. w Łodzi; Panią 
Aleksandrę Michtę – koordynatora Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywil-
nego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji 
w Krakowie, wręczenie medalu odbyło się 13 kwietnia br. w Krakowie; Pana 
Henryka Chwycia, Prezesa SUSC RP Oddział w Lublinie i jednocześnie Prze-
wodniczącego Komisji Prawnej SUSCRP, Pana Kazimierza Golę – Prezesa Sto-
warzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział 
w Bielsku-Białej, wręczenie medalu odbyło się 18 maja br. w Wiśle oraz Pana 
Jerzego Wiktora, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego 
Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie, wręczenie medalu odbyło się 
19 maja br. w Czudcu k. Rzeszowa. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratu-
luję, życzę dużo sukcesów i wielu lat owocnej pracy dla środowiska urzędników 
stanu cywilnego.

Z wielką przyjemnością informuję Państwa, że redakcja czasopisma „Me-
tryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” we 
współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego przy wspar-
ciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji ogłasza konkurs na najlepsze prace pisemne poświęcone zagad-
nieniom z zakresu regulacji objętych przepisami ustawy prawo o aktach stanu 
cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo 
prywatne międzynarodowe, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępo-
wania administracyjnego (w zakresie instytucji stanowiących podstawę działania 
kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracowników organów nad-
zoru nad USC). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.metryka.info.

Wszystkim prenumeratorom, przyjaciołom „Metryki” i autorom tekstów 
zamieszczonych w niniejszym numerze składam serdeczne podziękowania – to 
dzięki Wam możliwe jest wydawanie naszego czasopisma i rozwijanie nauki pra-
wa o aktach stanu cywilnego.

* * *
Na zbliżający się czas wakacyjny i urlopowy pragnę w imieniu całego zespo-

łu redakcyjnego życzyć wszystkim naszym Czytelnikom dobrego i efektywnego 
wypoczynku i przyjemnej lektury.

Zapraszam na nową stronę internetową www.metryka.info.

Piotr Kasprzyk



STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO

I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

Rok VI 2016 Nr 1

Ogłoszenie konkursu

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę pisemną 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego I edycja

Redakcja czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i reje-
stracji stanu cywilnego” we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu 
Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs na najlepsze prace pisem-
ne poświęcone zagadnieniom z zakresu regulacji objętych przepisami ustawy 
prawo o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, kodeks postępowania cywilne-
go, kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie instytucji stanowiących 
podstawę działania kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracow-
ników organów nadzoru nad USC).

Organizatorzy podejmują tę inicjatywę w celu popularyzacji nauki prawa 
o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego czy prawa rodzinnego i tworzenia 
wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w środowisku pra-
cowników urzędów stanu cywilnego w Polsce i organów nadzoru, co w dalszej 
perspektywie może podnieść wydatnie rangę tej grupy urzędników, zawodowo 
zajmującej się rejestracją stanu cywilnego. Celem konkursu jest m.in. zwrócenie 
uwagi na prawne i socjologiczne problemy związane z funkcjonowaniem urzę-
dów stanu cywilnego w Polsce, promowanie i zachęcanie pracowników USC, 
aby w swojej zawodowej a nawet naukowej działalności dostrzegali istotne pro-
blemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania 
poprzez odpowiednie stosowanie prawa.

W związku z tym Redakcja zachęca wszystkich pracowników USC i orga-
nów nadzoru do udziału w konkursie.

Praca (w formie eseju, krótkiej rozprawy, glosy, kazusu) zgłaszana do kon-
kursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

• doświadczenia i własna aktywność w pracy w USC lub organie nadzoru;
• refl eksje na temat społecznego wizerunku USC w przestrzeni publicznej;
• efektywność działania instytucji prawnych w przestrzeni rejestracji stanu 

cywilnego;
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• omówienie instytucji prawnej regulowanej w ustawie: prawo o aktach 
stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
prawo prywatne międzynarodowe, kodeks postępowania cywilnego, kodeks 
postępowania administracyjnego (pozostających w zakresie zainteresowania 
i działania kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracowników 
organów nadzoru nad USC);

• omówienie kazusu z rozwiązaniem ze swej aktywności zawodowej;
• glosa do orzeczenia SN, SA, NSA, WSA w zakresie rejestracji stanu 

cywilnego;
• analiza prawna zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Praca powinna liczyć od 3 do 7 stron maszynopisu (wersja elektronicz-

na tekstu: skład Times New Roman 12 pkt w tekście głównym, w przypisach 
– 10 pkt. Objętość ok. 0,5 arkusza wydawniczego, tj. nie więcej niż 19 tys. zna-
ków ze spacjami. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.

Nagrodami w konkursie są:
• nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych wraz 

z dyplomem oraz tygodniowy pobyt dla 4 osób w domu pracy twórczej cza-
sopisma „Metryka” w miejscowości Jurgów k. Bukowiny Tatrzańskiej, którego 
koszty zakwaterowania (bez wyżywienia) pokrywa Organizator,

• nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych wraz 
z dyplomem;

• nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych wraz 
z dyplomem;
oraz wyróżnienia wraz z dyplomem. Wyróżnieniem w konkursie jest opubliko-
wanie pracy w czasopiśmie „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i re-
jestracji stanu cywilnego”.

Laureaci otrzymają także nagrody rzeczowe.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Do konkursu mogą być zgła-

szane prace w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Rozstrzygnięcie 
konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 15 lutego 2017 r.

Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2017  r. Pracę należy nade-
słać w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej „Metryki” – mail: 
 metryka@onet.pl.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej 
www.metryka.info lub nr tel. 501 426 908, 663 421 088.

Szczegółowe zasady określające sposób udziału w konkursie, tematykę kon-
kursu oraz jego organizację określa regulamin konkursu.



Regulamin Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze 
pisemne opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, 

prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

I edycja

§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres 

i warunki uczestnictwa w konkursie.

§ 2
Organizatorem konkursu jest Redakcja czasopisma „Metryka. Studia z za-

kresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” z siedzibą w Lublinie, zwa-
na dalej „Organizatorem”; a obsługę konkursu w imieniu Organizatora zapewnia 
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina z siedzibą w Lublinie.

§ 3
Celem konkursu jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilne-

go, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego i tworzenie wysokich standardów 
w zakresie rejestracji stanu cywilnego w środowisku pracowników urzędów stanu 
cywilnego i organów nadzoru w Polsce oraz promowanie i zachęcanie tych osób, 
aby w swojej zawodowej czy naukowej działalności dostrzegały istotne proble-
my natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowały się ich rozwiązywania 
poprzez odpowiednie stosowanie prawa.

§ 4
Konkurs ma charakter otwarty. Z uwagi na podejmowaną problematykę 

skierowany jest zwłaszcza do pracowników urzędów stanu cywilnego i organów 
nadzoru nad tymi urzędami. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie 
zespołu redakcyjnego czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego 
i rejestracji stanu cywilnego”, Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa 
Litwina oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliż-
szych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 
powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przyspo-
sobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
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§ 5
Prace na konkurs należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na 

adres: metryka@onet.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Prace nadesłane 
po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 6
1. Praca (w formie eseju, krótkiej rozprawy, glosy, kazusu) zgłaszana do 

konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:
• doświadczenia i własna aktywność w pracy w USC lub organie nadzoru;
• refl eksje na temat społecznego wizerunku USC w przestrzeni publicznej;
• efektywność działania instytucji prawnych w przestrzeni rejestracji stanu 

cywilnego;
• omówienie instytucji prawnej regulowanej w ustawie: prawo o aktach 

stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
prawo prywatne międzynarodowe, kodeks postępowania cywilnego, kodeks 
postępowania administracyjnego (pozostających w zakresie zainteresowania 
i działania kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracowników 
organów nadzoru nad USC);

• omówienie kazusu z rozwiązaniem ze swej aktywności zawodowej;
• glosa do orzeczenia SN, SA, NSA, WSA w zakresie rejestracji stanu 

cywilnego;
• analiza prawna zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
2. Praca powinna liczyć od 4 do 7 stron maszynopisu – obejmować nie 

więcej niż 19 tys. znaków ze spacjami. Szczegółowe informacje na temat wy-
mogów redakcyjnych znajdują się na stronie www.metryka.info w zakładce 
dla autorów w instrukcji redakcyjnej dotyczącej przygotowania tekstów do 
druku.

§ 7
Praca powinna być sporządzona w języku polskim.

§ 8
Nadesłane prace będą korzystały z ochrony prawnej przewidzianej w prze-

pisach szczególnych, w tym przede wszystkim w prawie autorskim.

§ 9
Do przesłanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. Wzór formu-

larza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1.

§ 10
Na potrzeby konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych oso-

bowych. Po zakończeniu konkursu zbiór danych osobowych zostanie trwale 
usunięty.
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§ 11
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie 

w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, tj. w celu po-
informowania autorów nagrodzonych prac o przyznaniu nagrody i sposobie 
jej odbioru.

§ 12
1. W celach określonych powyżej Organizator będzie przetwarzać następu-

jące dane osobowe autorów nagrodzonych prac: imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania, adres e-mailowy.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych 
adresów.

§ 13
Nagrodami w konkursie są:
1. nagrody główne:
1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych wraz 

z dyplomem;
2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych wraz 

z dyplomem;
3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych wraz 

z dyplomem;
2. wyróżnienia wraz z dyplomem;
3. nagroda dodatkowa dla osoby, która zdobyła nagrodę I stopnia – ty-

godniowy pobyt dla 4 osób w miejscowości Jurgów k. Bukowiny Tatrzańskiej, 
którego koszty zakwaterowania (bez wyżywienia) pokrywa Organizator.

§ 14
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 

do dnia 15 lutego każdego kolejnego roku.
2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród nie-

zwłocznie po ogłoszeniu wyników, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres podany w zgłoszeniu do konkursu oraz drogą telefoniczną.

§ 15
Laureatów konkursu wyłania Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora w liczbie od 5 do 7 osób, które wybiorą ze swego grona prze-
wodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz stanowią prezydium 
Komisji.

§ 16
Członkowie Komisji Konkursowej składają oświadczenia dotyczące braku 

konfl iktu interesów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
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§ 17
1. Prezydium Komisji Konkursowej analizuje prace pod kątem ich zgod-

ności z warunkami określonymi w §  5, §  6, §  7 i sprawdza wymóg formalny 
określony w § 9 niniejszego Regulaminu.

2. Na podstawie analizy Prezydium Komisji Konkursowej podejmuje de-
cyzje w sprawie odrzucenia prac ze względów formalnych.

3. Prace ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostają poddane 
ocenie pod względem merytorycznym całej Komisji Konkursowej.

§ 18
Każda z prac jest oceniana pod względem merytorycznym przez członków 

Komisji Konkursowej.

§ 19
Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród okre-

ślonego stopnia w przypadku niskiego poziomu merytorycznego nadesłanych 
prac.

§ 20
W przypadku, gdy na konkurs wpłynie mniej niż cztery prace podlegające 

ocenie pod względem merytorycznym, a także w innych uzasadnionych oko-
licznościach, Prezydium Komisji może rekomendować Komisji Konkursowej 
w pełnym składzie unieważnienie konkursu.

§ 21
1. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej czasopi-

sma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 
i innych podmiotów współpracujących.

2. Wręczenie nagród nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym między 
Organizatorem i laureatami konkursu.

§ 22
Konkurs jest fi nansowany ze środków Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. 

Józefa Litwina w ramach działalności statutowej.

§ 23
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej czasopisma „Me-

tryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” (www.
metryka.info) przez cały czas trwania konkursu.

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy (na stronie www. metryka.info)
Załącznik nr 2. Oświadczenie członka Komisji Konkursowej o braku kon-

fl iktu interesów (na stronie www. metryka.info)









Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina 

Lublin, dnia 10 czerwca 2016 r. 
 
 

Do  
Zarz du  
Forum Pracowników Urz dów Stanu Cywilnego  
przy Ma opolskim Instytucie Samorz du Terytorialnego  
i Administracji   
Kraków 

 
Szanowni Pa stwo,  
cieszymy si  z nawi zanej szerszej wspó pracy z Forum Pracowników Urz dów Stanu 

Cywilnego przy Ma opolskim Instytucie Samorz du Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 
Wiemy, e w ramach Forum jego cz onkowie spotykaj  si  co miesi c a ka dego roku 
organizowane s  szkolenia wyjazdowe. S  to bardzo merytoryczne i owocne spotkania szkoleniowe 
s u ce rozwi zywaniu bie cych problemów zawodowych a przy tym organizowane w przyjaznej, 
otwartej na dyskusj  i wymian  pogl dów atmosferze. S  miejscem autentycznej dyskusji na temat 
poprawy jako ci funkcjonowania USC, doskonalenia umiej tno ci i wzbogacania warsztatu pracy 
urz dników stanu cywilnego. Forum integruje pracowników USC ju  od 14 lat i znajduje si  na 
li cie konsultantów co do zmian przepisów.  

Dzi kujemy ca emu Forum za otwarto  na rodowisko naukowe zajmuj ce si  rejestracj  
stanu cywilnego. „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, 
którego wydawc  jest Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, jest pierwszym 
i jedynym ogólnopolskim prawniczym czasopismem kierowanym do urz dników stanu cywilnego.  

Z zadowoleniem, ale i z pewnym zobowi zaniem przyjmujemy pozytywne g osy ze strony 
przedstawicieli nauki prawa i kierowników USC co do poziomu merytorycznego i opracowania 
redakcyjnego „Metryki”. Ci gle si  rozwijamy i poszukujemy nowych rozwi za , aby w lepszy 
sposób dociera  do naszych odbiorców, m.in. dlatego na amach pierwszego numeru za 2016 r. 
og aszamy konkurs kierowany do pracowników USC. Regulamin konkursu jest opublikowany na 
naszej stronie internetowej www.metryka.info. 

Prosimy Zarz d i wszystkich cz onków Forum o wspieranie naszych przedsi wzi  
i projektów. 

       Z wyrazami szacunku, 

 
Mgr Piotr Skubiszewski 

Wiceprezes Fundacji 
Sekretarz redakcji „Metryki” 

Dr Piotr Wi niewski 
Sekretarz Fundacji 

Dr Piotr Kasprzyk 
Prezes Fundacji 

Redaktor naczelny „Metryki” 



Lublin, dnia 8 marca 2016 r. 
Dr Piotr Józef Kasprzyk 
Redaktor naczelny 
 

Do Zarz du G ównego 
Stowarzyszenia Urz dników Stanu Cywilnego  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 za po rednictwem  
 
Piotra Gajewskiego  
Prezesa Zarz du G ównego  

 
 
Szanowny Panie, 
w imieniu ca ego Zespo u redakcyjnego i wydawcy – Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa 
Litwina na Pana r ce sk adam najserdeczniejsze yczenia wszystkim cz onkom nowo wybranego 
Zarz du G ównego a tak e pozosta ym cz onkom organów statutowych Stowarzyszenia 
Urz dników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Chcia bym z o y  tak e serdeczne 
gratulacje z okazji wyboru na Prezesa Zarz du G ównego Stowarzyszenia.  ycz  du o si  i zapa u 
oraz zadowolenia z pe nionej funkcji. Mam nadziej , e uda si  Panu zrealizowa  wszystkie plany  
i zamierzenia, z po ytkiem dla rodowiska urz dników stanu cywilnego.  

Mam nadziej , e b dzie to bardzo owocna kadencja, otwarta na wspó prac  z naszym 
czasopismem. Ze swej strony zapewniamy wsparcie i pomoc  we wszelkich przedsi wzi ciach, 
jakie Stowarzyszenie b dzie realizowa .  

„Metryka”, która jest wydawana od 2011 r., sta a si  ju  wa n  „platform ” dyskusji 
o tematyce prawnej regulowanej m.in. ustaw  prawo o aktach stanu cywilnego, a tak e transferem 
wiedzy dla pracowników urz dów stanu cywilnego. Jest periodykiem opiniodawczym, na który 
powo uje si  doktryna, orzecznictwo a tak e  organy nadzoru i kancelarie prawnicze.  Cieszymy si   
z bardzo dobrej opinii rodowiska prawniczego i kierowników USC co do poziomu merytorycznego 
i redakcyjnego naszego czasopisma. Prosimy wi c Zarz d G ówny SUSC RP o wspieranie naszych 
przedsi wzi  i projektów, w tym konkursu kierowanego do pracowników USC.  

Regulamin konkursu jest opublikowany na naszej stronie internetowej www.metryka.info.
 

    Z uszanowaniem 

/-/ Piotr  Kasprzyk 





A RT Y KU ŁY  I  ST U D I A





STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO

I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

Rok VI 2016 Nr 1

Ewa Kamarad*

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca przed polskim 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki państw nieuznawanych i terytoriów 
spornych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2013 r., o cudzoziemcach1, 
za cudzoziemca uważa się każdą osobę, która nie ma obywatelstwa polskiego, 
a więc zarówno osobę, która ma jedynie obywatelstwo innego państwa niż Pol-
ska, jak i osobę, która nie ma obywatelstwa żadnego państwa. Z kolei w przy-
padku gdy osoba posiada wielorakie obywatelstwo i jednym z tych obywatelstw 
jest obywatelstwo polskie, to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r., 
o obywatelstwie polskim2 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., pra-
wo prywatne międzynarodowe3 nie jest przez polskie organy traktowana jako 
cudzoziemiec, lecz jako obywatel polski.

Cudzoziemiec chcący zawrzeć na terytorium Polski małżeństwo ma zasad-
niczo do wyboru dwie możliwości. Po pierwsze, co do zasady4 może to zrobić 
przed konsulem swojego państwa, który pełni swoje funkcje w Polsce5. Po drugie, 
może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim, przed kierownikiem USC.

W tym drugim przypadku do wyznaczenia prawa właściwego dla zawarcia 
małżeństwa znajdą zastosowanie przepisy art. 48 i 49 ust. 1. P.p.m. Zgodnie 

* Dr Ewa Kamarad, Uniwersytet Jagielloński
1 Dz. U. z 2013 r., poz. 1650.
2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 161.
3 Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432, [dalej cyt.: P.p.m).
4 Na temat przesłanek zawarcia małżeństwa konsularnego przez cudzoziemca w Polsce zob. 

E. Kamarad, Tryb zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce [w:] M. Krzymuski, M. Mar-
goński (red.), Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, 
Warszawa 2014, s. 100–105.

5 Z oczywistych względów tej możliwości pozbawiony jest cudzoziemiec nieposiadający 
obywatelstwa żadnego państwa.
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z art. 48 P.p.m. o możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga prawo ojczyste nup-
turienta. Z kolei art. 49 ust. 1 P.p.m. stanowi, że forma zawarcia małżeństwa 
podlega prawu miejsca jego zawarcia. Tym samym zawarcie małżeństwa przez 
cudzoziemca przed polskim kierownikiem USC zazwyczaj podlega dwóm róż-
nym porządkom prawnym, tj. prawu polskiemu w odniesieniu do formy zawar-
cia małżeństwa oraz prawu obcemu – prawu państwa, którego cudzoziemiec 
jest obywatelem – w odniesieniu do przesłanek określających możność zawarcia 
małżeństwa.

Od powyższej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Po pierwsze, możemy 
mieć do czynienia z odesłaniem. Normy kolizyjne wchodzące w skład prawa 
ojczystego cudzoziemca mogą wskazywać inne prawo właściwe dla możności 
zawarcia małżeństwa. Na gruncie art. 5 ust. 1 P.p.m., dopuszczalne jest odesłanie 
zwrotne6, co oznacza, że jeśli obce przepisy kolizyjne wskażą jako właściwe prawo 
polskie, to zastosowane powinno zostać prawo polskie. Taka sytuacja może mieć 
miejsce, gdy normy kolizyjne państwa, którego obywatelem jest cudzoziemiec, są 
zbudowane w oparciu o inny łącznik niż obywatelstwo. Wiele państw w swoim 
prawie kolizyjnym stosuje łącznik miejsca zamieszkania w celu wskazania prawa 
właściwego dla możności zawarcia małżeństwa. Takie rozwiązanie przewiduje 
m.in. Estonia7, Litwa8, Peru9i Wenezuela10. Zatem jeżeli obywatel jednego z tych 
państw, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, chciałby zawrzeć małżeństwo 
przed kierownikiem USC, to wówczas możność zawarcia przez niego małżeństwa 
będzie oceniana według prawa polskiego. Znacznie rzadziej spotykane jest wy-
korzystanie innych łączników personalnych, np. miejsca zwykłego pobytu. Jako 
przykład może tu posłużyć regulacja prawna obowiązująca w Chinach11, zgodnie 
z którą o możności zawarcia małżeństwa decyduje prawo wspólnego miejsca 
pobytu małżonków. Również i w tym przypadku, jeśli obywatel chiński miałby 
miejsce zwykłego pobytu w Polsce, wystąpiłoby odesłanie zwrotne do prawa 

6 Wykluczone jest natomiast odesłanie dalsze, które było przewidziane w ustawie kolizyjnej 
z 1965 r. (art. 4 § 2) oraz w ustawie kolizyjnej z 1926 r. (art. 36).

7 Zob. § 56 estońskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (et. Rahvusvahelise 
eraoiguse seadus) z dnia 27 marca 2002 r., RT I 2002, 35, 217.

8 Zob. art. 1.25 litewskiego Kodeksu cywilnego (lt. Liteuvos Respublikos Civilinis Kodeksas) 
z dnia 18 lipca 2000 r., Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262.

9 Zob. art. 2075 peruwiańskiego Kodeksu cywilnego (Codigo civil) z dnia 24 lipca 1984 r., 
decreto legislativo nº 295.

10 Zob. art. 21 wenezuelskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (Ley de Derecho Inter-
nacional Privado) z dnia 6 sierpnia 1998 r., Gaceta Ofi cial de la República de Venezuela nº 36.511.

11 Zob. art. 21 chińskiej ustawy o prawie właściwym dla stosunków cywilnych z elementem 
zagranicznym z dnia 28 października 2010 r., przekład z języka angielskiego: A. Sapota, Chińskie 
prawo prywatne międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2012, z. 1, s. 259.
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polskiego. Jeszcze rzadszym rozwiązaniem jest poddanie możności zawarcia 
małżeństwa legis loci celebrationis matrimonii. Państwami, które nakazują w tym 
zakresie stosowanie prawa miejsca zawarcia małżeństwa, są np. Dania12 i Łotwa13, 
jednakże jedynie wówczas, gdy małżeństwo jest zawierane na ich terytorium. 
Jeżeli natomiast małżeństwo jest zawierane poza granicami państwa, wówczas 
o możności zawarcia małżeństwa decyduje prawo ojczyste nupturienta. Tym 
samym nie ma możliwości, aby doszło do odesłania zwrotnego i zastosowania 
w tym zakresie prawa polskiego. Pozwala na to natomiast prawo kolizyjne RPA14, 
które nakazuje stosowanie lex loci celebrationis matrimonii do oceny możności 
zawarcia małżeństwa także wówczas, gdy jest ono zawierane poza granicami RPA.

Po drugie, możność zawarcia małżeństwa będzie oceniana według tego sa-
mego prawa co forma jego zawarcia, gdy cudzoziemiec jest apatrydą mającym 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Jeżeli bowiem cudzoziemiec nie po-
siada obywatelstwa żadnego państwa, a norma kolizyjna nakazuje stosować jego 
prawo ojczyste, to wówczas zgodnie z art. 3 ust. 1 P.p.m. zamiast prawa ojczystego 
należy zastosować prawo państwa, w którym znajduje się jego miejsce zamiesz-
kania. Ocena możności zawarcia małżeństwa przez apatrydę powinna być doko-
nana zgodnie z prawem polskim. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku 
cudzoziemca, o którym mowa w art. 3 ust. 2 P.p.m. tj. „osoby, która uzyskała 
ochronę w innym państwie niż państwo ojczyste w związku z faktem, że jej więzy 
z państwem ojczystym uległy trwałemu zerwaniu z powodu naruszania w tym 
państwie podstawowych praw człowieka”, a więc szeroko rozumianego uchodźcy. 
Jeżeli ma on miejsce zamieszkania w Polsce, to wówczas prawem właściwym do 
oceny możności zawarcia przez niego małżeństwa będzie prawo polskie. W obu 
przypadkach ustawodawca przewiduje ponadto subsydiarną właściwość prawa 
miejsca zwykłego pobytu cudzoziemca, jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania 
w żadnym państwie. Jeżeli zatem z braku miejsca zamieszkania przebywałby on 
na stałe w Polsce, wówczas prawo polskie byłoby właściwe dla oceny material-
noprawnych przesłanek zawarcia przez niego małżeństwa.

Po trzecie, w sytuacji gdy prawem właściwym dla oceny możności zawarcia 
małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce jest jego prawo ojczyste, jednak nie-
możliwe jest ustalenie treści tego prawa, art. 3 ust. 1 P.p.m. nakazuje stosować 
prawo państwa, w którym cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania, a w braku 
miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym ma miejsce zwykłego pobytu. 

12 Zob. okólnik w sprawie małżeństwa (dk. Cirkulare om agteskabs indgaelse) z dnia 25 wrze-
śnia 1969 r., nr 134.

13 Zob. art. 11 łotewskiego Kodeksu cywilnego (Latvijas Republikas Civillikums).
14 Zob. orzeczenie w sprawie Phelan v Phelan wydane przez Western Cape High Court dnia 

27 lipca 2006 r.
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Jeżeli łącznik miejsca zamieszkania, lub w braku miejsca zamieszkania – łącznik 
zwykłego pobytu – wskazywałby na prawo polskie, to wówczas w świetle prawa 
polskiego należałoby ocenić możność zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca.

Warto przy tym zauważyć, że w przedstawionych powyżej sytuacjach zasto-
sowania nie znajdzie art. 10 ust. 2 ustawy P.p.m. Stanowi on, że jeżeli nie można 
stwierdzić w rozsądnym terminie treści właściwego prawa obcego, stosuje się pra-
wo polskie. Wyrażoną w nim normę prawną należy potraktować jako lex generali 
w stosunku do normy prawnej z art. 3 ust. 1 P.p.m., która dotyczy niemożności 
ustalenia treści prawa ojczystego15. Pierwsza z nich dotyczy bowiem wszystkich 
sytuacji, w których występują znaczące trudności związane z ustaleniem treści 
prawa obcego, druga natomiast dotyczy jedynie sytuacji, gdy prawo właściwe jest 
wskazane łącznikiem obywatelstwa. Powyższe rozróżnienie jest o tyle istotne, że 
konsekwencje zastosowania art. 10 ust. 2 i art. 3 ust. 1 P.p.m. w odniesieniu do 
cudzoziemca chcącego zawrzeć małżeństwo na terytorium Polski byłyby inne. 
W pierwszym przypadku prawem właściwym byłoby prawo miejsca zamieszka-
nia lub ewentualnie prawo miejsca zwykłego pobytu cudzoziemca, a więc nie-
koniecznie prawo polskie, jak miałoby to miejsce w drugim przypadku.

Wykluczone jest także zastosowanie art. 10 ust. 1 ustawy P.p.m., który sta-
nowi, że jeżeli nie można ustalić okoliczności, od których zależy właściwość 
prawa, stosuje się prawo najściślej związane z danym stosunkiem prawnym. 
W przypadku zawierania małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce wspomnianą 
okolicznością, od której zależy właściwość prawa, jest posiadanie danego oby-
watelstwa. Niemożność ustalenia obywatelstwa cudzoziemca jest bowiem ure-
gulowana w art. 3 ust. 1 P.p.m.

Poza powyższymi przypadkami prawem właściwym dla oceny możno-
ści zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca będzie, zgodnie z art. 48 P.p.m., 
jego prawo ojczyste, a więc prawo obce. Jako że kierownik USC nie ma obo-
wiązku znać prawa obcego, prawo polskie w art. 79 ustawy z dnia 28 listopada 
2014  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego16 przewiduje, że cudzoziemiec po-
winien złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może 
zawrzeć małżeństwo. Dokument ten powinien zostać wydany przed odpowiedni 
organ państwa, którego jest on obywatelem17. Jeżeli z treści przedstawionego 
przez cudzoziemca dokumentu nie wynika jednoznacznie, że może on zawrzeć 

15 K. Sznajder-Peroń, Zagadnienia związane z pojmowaniem i stosowaniem prawa właściwego, 
[w:] M. Pazdan (red.), System prawa prywatnego. Tom 20A. Prawo prywatne międzynarodowe, 
Warszawa 2014, s. 528.

16 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, [dalej cyt.: P.a.s.c.].
17 W. Popiołek, Zawarcie małżeństwa, [w:] M. Pazdan (red.), System prawa prywatnego. Tom 

20C. Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015, s. 54.
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małżeństwo18, wówczas kierownik USC powinien wystąpić do sądu, który po-
dejmuje decyzję, czy małżeństwo może być zawarte. Jeżeli natomiast z doku-
mentu wynika, że cudzoziemiec nie może zawrzeć małżeństwa19, a także wtedy 
gdy odmawia on przedstawienia takiego dokumentu, kierownik USC powinien 
odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński20. Z kolei, 
zgodnie z art. 79 ust. 2 P.a.s.c., jeżeli otrzymanie takiego dokumentu napotyka 
trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na 
wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego złożenia. Wówczas sąd bada, czy 
cudzoziemiec ma możność zawarcia małżeństwa w świetle jego prawa ojczystego, 
a orzeczenie sądu zastępuje wymagany dokument.

W tym kontekście znaczne trudności mogą wystąpić w sytuacji, gdy doku-
ment stwierdzający, że cudzoziemiec może zgodnie ze swoim prawem ojczystym 
zawrzeć małżeństwo, zostanie wydany przez organy, których władzy na danym 
terytorium Polska nie uznaje. Taka sytuacja może być spowodowana różnymi 
uwarunkowaniami. Analogiczne problemy mogą wystąpić w przypadku innych 
dokumentów wydawanych przez obce władze, w tym aktów stanu cywilnego 
(aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu), dokumentów tożsamości 
oraz orzeczeń sądowych rozwiązujących lub unieważniających małżeństwo.

Po pierwsze, dokument, o którym mowa w art. 79 P.a.s.c. może zostać wy-
dany przez organy, które wprawdzie co do zasady skutecznie sprawują władzę na 
danym terytorium, jednak Polska nie uznaje takiego stanu rzeczy. Taka sytuacja 
ma miejsce m.in. w przypadku Naddniestrza. Polska nie uznaje Naddniestrza 
jako niezależnego państwa. Tym samym dokumenty wydawane przez organy 
Naddniestrza nie mają z punktu widzenia prawa polskiego mocy prawnej. Aby 
taki dokument mógł wywołać skutek w polskiej przestrzeni prawnej, musiał-
by być wydany przez organy państwa, którego władztwo na danym terytorium 
Polska uznaje21, tj. w tym konkretnym przypadku przez Mołdawię. Analogicz-
na sytuacja występuje w przypadku Cypru Północnego22, Osetii Południowej 

18 Przykładowo dokument stwierdza jedynie, że cudzoziemiec jest stanu wolnego, nie określa-
jąc jednak braku występowania innych przeszkód małżeńskich.

19 Należy mieć przy tym na uwadze, że zastosowanie prawa obcego, które zawiera zakaz za-
warcia małżeństwa może godzić w polski porządek publiczny. Jeżeli przykładowo zakaz ten jest 
dyskryminujący, uniemożliwiając zawieranie małżeństw ludziom należącym do określonej grupy 
społecznej lub wyznaniowej, to sąd powołując się na klauzulę porządku publicznego odmówi za-
stosowania prawa obcego. Taka sytuacja w nauce prawa prywatnego międzynarodowego nazywa-
na jest skutkiem dozwalajacym klauzuli. Zob. M. Sośniak, Skutki zastosowania klauzuli porządku 
publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym, „Studia Cywilistyczne” 1961, nr 1, s. 196.

20 H. Haak, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, Toruń 1999, s. 47–48.
21 A. Abass, International Law. Text, Cases and Materials, Oxford 2014, s. 146–147.
22 A. Aust, Handbook of International Law, Nowy Jork 2010, s. 19.
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i Abchazji23. Największym problemem jest jednak fakt, że państwa, których 
władztwo na danych terytoriach Polska uznaje, nie wykonują na nich swoich 
funkcji w sposób stabilny i skuteczny, a tym samym nie wydają dokumentów 
potwierdzających, że ich obywatele mogą zgodnie z ich prawem ojczystym za-
wrzeć małżeństwo.

Po drugie, możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której Polska poprzez 
uznanie państwa, które nie sprawuje efektywnie władzy na danym terytorium24, 
odrzuca skuteczność dokumentów wydawanych przez inne państwo. Powyższy 
problem występował w przypadku relacji z Serbią. Wraz z uznaniem przez Polskę 
Kosowa, dokumenty wystawiane przez władze serbskie na tym terytorium nie 
mogły być dłużej uznawane za dokumenty państwowe25.

Po trzecie, dane państwo może de facto nie sprawować władzy na części 
swojego terytorium, gdyż zostało ono zajęte przez inne państwo, jednak Polska 
nie uznaje takiego stanu rzeczy, traktując go jako nielegalną okupację. Taka sy-
tuacja ma miejsce w przypadku zajęcia Krymu przez Rosję. Jako że Polska nie 
uznaje aneksji Krymu, dokumenty poświadczające możność zawarcia małżeń-
stwa przez obywateli ukraińskich zamieszkujących na tym terytorium powinny 
być wydawane przez władze ukraińskie, jednak nie są one w stanie efektywnie 
sprawować władzy na tym terytorium.

W powyższych sytuacjach, gdy dokument stwierdzający, że cudzoziemiec 
może zgodnie ze swoim prawem ojczystym zawrzeć małżeństwo, został wydany 
przez organ, którego władzy na danym terytorium Polska nie uznaje, możliwe 
są dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest potraktowanie tego dokumentu nie 
jako dokumentu państwowego, lecz jako dokumentu prywatnego26. Tym samym 
kierownik USC uznałby taki dokument za niewystarczający do stwierdzenia, czy 
dana osoba może zgodnie ze swoim prawem ojczystym zawrzeć małżeństwo 
i wystąpiłby do sądu. Wówczas dokument taki stanowiłby jeden z dowodów 
w postępowaniu o stwierdzenie, czy cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo 
zgodnie z prawem obcym. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej korzystne 
dla kierownika USC, gdyż nie musi on podejmować samodzielnie decyzji, któ-
ra mogłaby się odbić szerokim echem w sferze stosunków międzynarodowych. 

23 B. Janusz-Pawlett a, Separatystyczne dążenia Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej 
a prawo międzynarodowe, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, vol. II, s. 107–109.

24 Tzw. uznanie przedwczesne, zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe 
publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 294–295.

25 P. Czubik, Dokumenty z państw nieuznawanych w obrocie cywilnoprawnym, „Problemy 
Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. VII, 
s. 129–130.

26 P. Czubik, Dokumenty z państw nieuznawanych..., s. 123.
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Jednak z punktu widzenia cudzoziemca jest niekorzystne, gdyż zmusza go do 
uczestnictwa w postępowaniu przed sądem.

Innym rozwiązaniem byłoby uznanie dokumentów za skuteczne, mimo że 
zostały one wystawione przez władzę, której jurysdykcji na danym terytorium 
Polska nie uznaje. Takie stanowisko zaprezentował Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości w wydanej w 1970  r. opinii doradczej w sprawie Namibii27, 
w stosunku do której roszczenia wysuwała Afryka Południowa, a których to 
roszczeń nie uznawała Organizacja Narodów Zjednoczonych. W swoim orze-
czeniu MTS stwierdził, że nawet w sytuacji gdy faktycznie panująca na danym 
terytorium władza nie jest uznawana za legalną przez inne podmioty prawa mię-
dzynarodowego, nadal mają one w stosunku do niej pewne obowiązki, w tym 
uznawanie za skuteczne działań podejmowanych zgodnie z prawem wewnętrz-
nym, m.in. skuteczności wydawanych przez nią aktów urodzenia, małżeństwa, 
zgonu i innych dokumentów. Odmienne podejście godziłoby bowiem w prawa 
jednostek, które zamieszkują dane terytorium, pogarszając znacznie ich sytuację. 
Takich działań nie można jednak uznać za tożsame z uznaniem danej władzy 
za legalną, ani tym bardziej z samym uznaniem państwa. Ponadto, odmowa 
skuteczności aktu małżeństwa wydanego przez organ, którego władztwa Polska 
nie uznaje, oznaczałaby przyznanie, że dana osoba jest stanu wolnego, w konse-
kwencji czego może ona zawrzeć małżeństwo w Polsce. Tym samym mogłoby to 
doprowadzić do powstania małżeństwa de facto bigamicznego, skutkiem czego 
naruszone zostałyby prawa także innych osób.
Słowa kluczowe: zawarcie małżeństwa, cudzoziemiec, prawo właściwe, państwa nieuznane, te-
rytoria sporne.
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Entering into marriage by a foreigner in the presence 

of the Polish Superintendant Registrar, with the specifi c consideration of the issue 

of unrecognized states and disputed territories

Summary

Th e main theme of this article is entering into marriiage by a foreigner in front of a Polish 
head of the registry offi  ce. Article indicates that to the marriage of a foreigner which is celebrated 
in Poland legal normes of two legal systems are applicable – lex loci celebrationis matrimonii 
(Polish law) is applicable to the formal requirements of marriage and lex patriae of the foreigner 
(foreign law) is applicable to the substantial validity of marriage. In exceptional cases, described 
in detail in the text, the substantial validity of a marraige may also be subject to Polish law.

If it is a foreign law that is applicable to the entering into marriage by foreigner, a foreigner 
must present to the Polish head of the registry offi  ce a document confi rming that, in accordance 
with the applicable law, he/she may enter into marriage. Practical problems arise when such 
a document is issued by the authorities whose governance Poland does not recognize. Th e article 
suggests possible solutions to the above problem.

Key words: entering into marriage, foreigner, law applicable, unrecognized state, territorial 
dispute



Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca przed polskim kierownikiem urzędu stanu cywilnego...  43

Eheschliessung durch einen Ausländer in Gegenwart des polnischen Standesamtsleiters 

mit besonderer Rücksicht auf Problematik der nicht anerkannten Staaten und stritt igen 

Territorien

Zusammenfassung

Der Gegenstand des vorliegenden Artikels ist die Eheschließung durch einen Ausländer in 
Gegenwart des polnischen Standesamtsleiters. Der Artikel weist darauf hin, dass die Eheschließung 
durch einen Ausländer in Polen grundsätzlich zwei Arten von Rechtsordnung unterliegt – lex loci 
celebrationis matrimonii (polnisches Recht) gilt für formelle Voraussetzungen der Ehe, und lex 
patriae des Ausländers (ausländisches Recht) ist gültig für sichthaltige Gültigkeit der Ehe. In dem 
Fall, wenn für die Beurteilung der Möglichkeit der Eheschließung das Auslandsrecht einschlägig 
ist, ist der Ausländer verpfl ichtet dem polnischen Standesamtsleiter einen Nachweis vorzulegen, 
laut dem gemäß einschlägigem Recht ist er/sie berechtigt Ehe zu schließen. Praktische Probleme 
entstehen, wenn der Nachweis durch die Behörde ausgestellt wurde, deren Macht an dem be-
stimmten Territorium durch Polen nicht anerkannt ist.

Schlüsselwörter: Eheschließung, Ausländer, einschlägiges Recht, nicht anerkannte Staaten, 
stritt ige Territorien
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„Adopcja ze wskazaniem” 
w świetle art. 1191a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 1191a ustawy z dnia 25 lutego 1964  r. – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy1 rodzice mogą wskazać przed sądem osobę przysposabiającego, 
którym może być wyłącznie ich krewny za zgodą wspomnianej osoby. Osobą 
wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców. Wspomniany przepis 
został dodany do K.r.o. na mocy art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej2. Ustawą tą 
dokonano również korekty w ustawie z dnia 17 listopada – Kodeks postępowania 
cywilnego3 (art. 2) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej4 (art. 3). Jak się wydaje, warto się bliżej przyjrzeć 
wspomnianym, nowym regulacjom, aby spróbować ustalić, czy w pełni spełniają 
one założenia, będące u podstaw wprowadzenia do K.r.o. tzw. „adopcji ze wskaza-
niem”. W tym celu analizie trzeba poddać nie tylko te regulacje, ale i uzasadnienie 
projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015  r. i dopiero na tej podstawie spróbować 
dokonać wspomnianej oceny. Warto przy tym wspomnieć, że projekt powołanej 
wyżej ustawy niejednokrotnie spotykał się z rozmaitymi uwagami krytycznymi5. 

* Prof. nadz. dr hab. Janusz Gajda, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Zamiejscowy Wy-
dział Prawa i Administracji w Rzeszowie.

1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm., [dalej cyt.: K.r.o.].
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1199.
3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm., [dalej cyt.: K.p.c.].
4 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm., [dalej cyt.: w.r.s.p.z.].
5 Zob. np. uwagi Sądu Najwyższego do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-

deks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego z dnia 14 maja 2014 r., opinię 
Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 maja 2014 r. w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego, a także 
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Część z nich została przez ustawodawcę uwzględniona6, ale wiele nadal jest, jak 
się wydaje, aktualnych.

Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.7, główną 
przesłanką wprowadzenia do K.r.o. regulacji dotyczącej tzw. „adopcji ze wskaza-
niem” była potrzeba ochrony dobra dziecka przed zagrożeniami wynikającymi 
z braku ścisłej kontroli państwa nad doborem kandydatów na przysposabiają-
cych. Jak również nadmieniono, istotą wspomnianej adopcji jest wyrażenie w po-
stępowaniu sądowym przez rodziców adoptowanego dziecka zgody obejmującej 
fakt przysposobienia oraz akceptację najczęściej samodzielnie wytypowanych 
kandydatów na rodziców adopcyjnych. Podnoszono ponadto, iż wspomnia-
ne zwiększenie ochrony interesów małoletniego zostanie zrealizowane dzięki 
wprowadzeniu posiadania przez kandydatów na rodziców adopcyjnych opinii 
kwalifi kacyjnej sporządzonej przez ośrodek adopcyjny oraz odbyciu szkolenia 
dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Jak w uzasadnieniu rozpatrywanej 
ustawy wspomniano, nadmieniona opinia, a także odbycie właściwego szkole-
nia przez kandydatów na rodziców adopcyjnych są materialnoprawnymi prze-
słankami przysposobienia. Orzeczenie więc przez sąd przysposobienia pomimo 
niespełnienia wymogów określonych w art. 1141 § 1 K.r.o.8 oznacza rażące naru-
szenie przez ten sąd prawa materialnego. W powołanym uzasadnieniu zwrócono 
także uwagę na fakt, iż uprzednie wprowadzenie do K.r.o. wymogu posiada-
nia opinii kwalifi kacyjnej oraz świadectwa ukończenia szkolenia9 nie wpłynęło 
w sposób znaczący na poprawę sytuacji dziecka. Zwłaszcza nie uległ zmianie 
proceder poszukiwania i umawiania się poprzez fora internetowe rodziców z kan-
dydatami do przysposobienia. W dalszym ciągu pojawiały się też niespełniające 

stanowisko rady Ministrów wobec komisyjnego projektu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2361) z dnia 23 lutego 2015 r.

6 Przykładem w tej mierze może być rezygnacja ze zmiany art. 585 §  1 K.p.c. zakładająca 
składanie wniosku o przysposobienie za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego. Zgodnie z tą pro-
pozycją wniosek ten składałby sądowi ten ośrodek wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

7 Zob. druk sejmowy nr 2361.
8 Zgodnie z tym przepisem do wspomnianych wymogów zaliczyć należy: posiadanie przez 

kandydata na rodzica adopcyjnego pełnej zdolności do czynności prawnych, legitymowanie się 
przezeń kwalifi kacjami osobistymi uzasadniającymi przekonanie o należytym wywiązywaniu się 
z obowiązków przysposabiającego, posiadanie opinii kwalifi kacyjnej oraz świadectwa ukończe-
nia szkolenia zorganizowanego przez ośrodek adopcyjny. Katalog osób zwolnionych z obowiązku 
posiadania wspomnianego świadectwa zawiera art. 172 ust. 2 w.r.s.p.z.

9 Zob. art. 201 pkt 7 w.r.s.p.z.
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wymogów wnioski o przysposobienie, a praktyka sądów polegała wielokroć na 
wyznaczaniu bardzo długich terminów do uzupełnienia braków, podczas gdy 
dziecko zdążyło już zżyć się z nową rodziną, wytwarzała się więź emocjonalna, 
co przekonywało sąd do orzeczenia przysposobienia. W tym stanie rzeczy – jak 
zwrócono uwagę – „adopcja ze wskazaniem” pozostawała fundamentem działa-
jącego przede wszystkim w oparciu o internet i nielegalnych pośredników tzw. 
„podziemia adopcyjnego”.

Gwoli sprawiedliwości należy w tym miejscu dodać, że nie tylko sądy po-
dejmowały działania niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Przykładem w tej 
mierze może być opis autentycznego zdarzenia, w którym do ośrodka adopcyj-
nego zgłosiło się małżeństwo. Jeden z małżonków chciał adoptować dziecko dru-
giego. Pracownik ośrodka „skierował” małżonków od razu do sądu radząc złożyć 
stosowny wniosek. Stwierdził też, że ośrodek bliżej zainteresuje się kandydatem 
do przysposobienia, jeżeli sąd wystąpi do ośrodka o wydanie opinii kwalifi ka-
cyjnej. Na prośbę o pomoc w napisaniu wspomnianego wniosku małżonkowie 
usłyszeli w odpowiedzi, że wzory można znaleźć w internecie. Retoryczne wydaje 
się wobec tego pytanie o to, czy takie postępowanie można uznać za właściwe, 
a zwłaszcza zgodne z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w tym np. z art. 156 ust. 1 pkt 4 w.r.s.p.z. Pozostaje mieć tylko nadzieję, 
że tego typu postępowanie było wyjątkiem na tle ogólnej reguły polegającej na 
udzielaniu wszechstronnej pomocy przez pracowników ośrodków kandydatom 
na rodziców adopcyjnych.

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. zwrócono też uwagę 
na wykorzystywanie funkcji rodziny zastępczej dla osiągnięcia celu w postaci 
adopcji dziecka z pominięciem wymaganych procedur adopcyjnych.

Mając powyższe na uwadze podkreślono, iż celem zmiany istniejących 
przepisów jest potrzeba ograniczenia funkcjonującego „podziemia adop-
cyjnego”. Proponowane zmiany powinny pozwolić uchronić dzieci przed 
przekazywaniem ich przez rodziców osobom nieposiadającym wymaga-
nych kwalifikacji. Zmiany te miały również spowodować utratę racji bytu 
przez liczne strony internetowe kojarzące osoby chcące adoptować dziec-
ko z kandydatami na rodziców adopcyjnych. Proponowane zmiany miały 
również skutkować tym, że do przysposobienia nie będzie dochodziło bez 
pośrednictwa ośrodka adopcyjnego, a tym samym m.in. bez wnikliwej we-
ryfikacji kwalifikacji oraz predyspozycji osób zamierzających przysposobić 
dziecko. Dzięki wprowadzeniu nowej regulacji do K.r.o. ograniczeniu miała 
ulec możliwość obchodzenia prawa i organizowania przysposobienia poza 
ośrodkiem adopcyjnym. W podsumowaniu uzasadnienia podkreślono, iż 
proponowana regulacja ogranicza ryzyko dokonywania przysposobienia 
wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tym samym ogranicza 
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zagrażające adoptowanym dzieciom „podziemie adopcyjne”. Powinna więc 
chronić prawa i dobro takich dzieci.

Tryb postępowania

Biorąc pod uwagę unormowania zawarte w K.p.c. – zarówno istniejące 
uprzednio, jak i wprowadzone nowelą z dnia 24 lipca 2015 r. – można wskazać na 
kilka etapów postępowania w przypadku „adopcji ze wskazaniem”: 1) wskazanie 
przez rodziców osoby przysposabiającego przed właściwym sądem opiekuńczym 
– art. 5851 §  1 K.p.c.; 2) wyznaczenie przez sąd terminu zgłoszenia wniosku 
o przysposobienie przez osobę wskazaną – art. 5851 §  2 K.p.c. pod rygorem 
nieuwzględnienia wskazania; 3) zgłoszenie wniosku o przysposobienie przez 
osobę wskazaną w terminie określonym przez sąd. We wniosku tym przysposa-
biający wskazuje m.in. ośrodek adopcyjny, w którym objęty był postępowaniem 
adopcyjnym – art. 585 § 21 K.p.c.; 4) wyznaczenie przez sąd rozprawy i zwró-
cenie się do ośrodka wskazanego we wniosku przez sąd (obligatoryjnie) o opi-
nię kwalifi kacyjną o kandydacie do przysposobienia dziecka zgodnie z art. 585 
§ 22 pkt 2 K.p.c. w ramach postępowania dowodowego. W przypadku dziecka 
niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego sąd o toczącym się postępowaniu za-
wiadamia prokuratora – art. 5852 K.p.c. Jak się ponadto wydaje, zawarte w art. 
585 § 22 pkt 1 K.p.c. sformułowanie: „z uwzględnieniem art. 172 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r.” oznacza, iż w przypadku „adopcji ze wskazaniem” sąd 
nie zwraca się do ośrodka adopcyjnego o świadectwo ukończenia przez przy-
sposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia, ponieważ zgodnie 
z art. 172 ust. 2 pkt 1 w.r.s.p.z. obowiązek posiadania wspomnianego świadectwa 
nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowa-
conych z dzieckiem. Skoro więc – według art. 1191a K.r.o. – rodzice mogą wska-
zać jedynie swoich krewnych lub współmałżonka, to należy założyć, iż osoba 
wskazana jest zwolniona z obowiązku posiadania wspomnianego świadectwa. 
Zwracanie się przez sąd do ośrodka jedynie po to, aby uzyskać stwierdzenie, iż 
osoba wskazana jest zwolniona z nadmienionego obowiązku, należy poczytać za 
bezcelowe; 5) przed wydaniem orzeczenia sąd jest obowiązany wystąpić o opinię 
do ośrodka adopcyjnego, a także – w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziec-
ka – zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki – art. 586 § 4 K.p.c. Zwrócić 
wobec tego trzeba uwagę, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w K.p.c. sąd 
ma obowiązek (bez wyjątków) zwrócić się do właściwego ośrodka adopcyjnego 
o opinię dwukrotnie. Po raz pierwszy po wszczęciu na wniosek postępowania 
o opinię kwalifi kacyjną o osobie, która złożyła wspomniany wniosek. Po wtóre 
– przed wydaniem orzeczenia o opinię. Warto przy tym zwrócić uwagę na zmianę 
brzmienia art. 586 § 4 K.p.c. W chwili obecnej jest w nim bowiem mowa o opinii, 
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a przed wejściem w życie noweli z dnia 24 lipca 2015  r. przepis ten stanowił 
o opinii kwalifi kacyjnej. Kwestia ta będzie jeszcze szerzej omówiona w dalszej 
części niniejszego opracowania; 6) wydanie orzeczenia przez sąd.

Podkreślenia wymaga, że orzeczenie o przysposobieniu wydane z narusze-
niem przesłanek określonych w art. 1141 § 1, 1191a K.r.o. oraz art. 585 § 21 i § 22 
czy 586 § 4 K.p.c. może stać się podstawą do wniesienia apelacji z uwagi na fakt 
naruszenia przez sąd prawa materialnego lub procesowego10. Jak się też wydaje, 
mogłoby stanowić podstawę do wniesienia wspomnianego środka odwoławcze-
go przez prokuratora (art. 60 §  2 oraz art. 7 K.p.c.). Jak jednak należy sądzić 
w przypadku, w którym sąd orzeknie adopcję z naruszeniem wspomnianych 
przesłanek bardzo prawdopodobna jest sytuacja, w której żaden z uczestników 
postępowania apelacji nie wniesie. Wszak orzeczenie sądu jest zgodne z wnio-
skiem oraz odpowiada rodzicom, którzy zgodzili się na adopcję przez wnio-
skodawcę. Skoro tak, to osoby te raczej nie będą zainteresowane wnoszeniem 
apelacji. Mógłby to zapewne uczynić prokurator, ale po pierwsze: nieczęsto ko-
rzysta on z takiej możliwości11, a po wtóre: orzeczona (co prawda z naruszeniem 
przepisów) adopcja jest jednak zgodna z dobrem dziecka, które wszak w takim 
wypadku powinno mieć znaczenie rozstrzygające12. Zasadne wobec tego wydaje 
się stwierdzenie, że ustawodawca wprowadzając mocą noweli z dnia 24 lipca 
2015 r. nowe unormowania do K.r.o. oraz K.p.c. chyba nie dostrzegł, iż mogą one 
nie być respektowane i to praktycznie rzecz biorąc bez ujemnych konsekwencji 
zarówno dla uczestników postępowania jak i dla sądu.

Ocena realizacji założeń ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.

Po dokonaniu skrótowego omówienia unormowań rozpatrywanej ustawy 
oraz uzasadnienia jej projektu pora na kilka własnych refl eksji dotyczących wpro-
wadzonych zmian do K.r.o., K.p.c. oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Na wstępie tej oceny trzeba zauważyć, że niepodobna negować 
trafności szeregu uwag zawartych w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. Stwierdzenie to można odnieść chociażby do sygnalizowanych już kwestii 

10 Odnośnie do wniesienia skargi o wznowienie postępowania o przysposobienie lub skargi 
kasacyjnej oraz ich skutków zob. np. J. Gajda, Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim 
prawie cywilnym, Przemyśl–Rzeszów 2012, s. 224–226; 228–232; 237–241.

11 Jak się wydaje, w przypadku spraw o przysposobienie praktykę taką można uznać za słusz-
ną.

12 Warto chyba w tym miejscu przytoczyć fragment opinii Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 
8 maja 2014 r., zgodnie z którą: „Daleko idące propozycje zmian przepisów k.r.o., przedstawione 
przez projektodawcę nie uwzględniają w należytym stopniu zasady dobra dziecka, która jest na-
czelną zasadą obowiązującą w prawie rodzinnym”.
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związanych z „internetowym podziemiem adopcyjnym”. Trzeba stwierdzić, że 
podniesione w uzasadnieniu zarzuty o nierespektowaniu obowiązujących regu-
lacji i organizowaniu adopcji poza ośrodkiem były niejednokrotnie uzasadnione. 
Pomimo tego należy postawić pytanie: czy wprowadzone mocą rozpatrywanej 
nowelizacji unormowania są w stanie spowodować, iż wysuwane uprzednio za-
strzeżenia w stosunku do sędziów orzekających adopcję, rodziców dzieci oddają-
cych je do przysposobienia, a także kandydatów do adopcji staną się nieaktualne? 
W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie pomocną będzie analiza unormowań 
zawartych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Trudno jest bowiem zaprzeczyć, że 
regulacje te rodzą pewne zastrzeżenia, chociażby biorąc pod uwagę założenia 
zawarte w uzasadnieniu omawianej nowelizacji.

W rozpatrywanym uzasadnieniu zwraca się uwagę na „ciemne strony” in-
ternetowego podziemia adopcyjnego i zapewne słusznie. Trzeba jednak także 
dostrzec przysłowiową „drugą stronę medalu”. Jest nią bowiem to, że „adopcja 
ze wskazaniem” może także być jak najbardziej zgodna z dobrem dziecka za-
bezpieczając jego interesy. Możliwe jest to np. wówczas, gdy rodzice dziecka 
chcą „oddać swoje dziecko w jak najlepsze ręce” i w tym właśnie celu wskazują 
konkretne, znane im oraz obdarzone ich zaufaniem osoby, starając się ustrzec 
w ten sposób swoje dziecko przed adoptowaniem go przez osoby im nieznane, 
albo też niewiele znane.

Niekoniecznie też musi dziwić chęć unikania przez niektórych kandydatów 
na rodziców adopcyjnych postępowania przed ośrodkiem adopcyjnym. Dzieje 
się tak m.in. w przypadku tych kandydatów, którzy są przekonani o potrzebie 
zachowania przed adoptowanym dzieckiem faktu przysposobienia w tajemni-
cy. Tymczasem przedmiotem szkolenia przeprowadzanego przez te ośrodki jest 
m.in. kwestia ujawniania adoptowanemu dziecku tego faktu13. Tacy kandydaci 
wyrażają obawę, czy wobec preferowanej przez ustawodawcę jawności przyspo-
sobienia14, będą oni w stanie uzyskać pozytywną opinię od ośrodka, chyba że 
skutecznie ukryją się ze swoimi przekonaniami na temat jawności adopcji.

Pewne zastrzeżenia rodzi też treść art. 1191a K.r.o. Jak to już wspominano, 
zgodnie z nim rodzice mogą wskazać osobę przysposabiającego, którą może być 
wyłącznie krewny rodziców dziecka lub małżonek jednego z rodziców. Trochę 
razi zd. 2 omawianego przepisu: „Osobą wskazaną może być również małżo-
nek...”. Dosłowne brzmienie mogłoby sugerować to, że małżonek dziecka może 
być wskazany jakby w drugiej kolejności po krewnych rodziców dziecka. Czytając 

13 Zob. § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2011 r. w sprawie szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka, (Dz. U. z 2011 r. Nr 272, 
poz. 1610.).

14 Oprócz cyt. w poprzednim przypisie rozporządzenia zob. też np. art. 4 pkt 11 w.r.s.p.z.
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ten przepis można odnieść wrażenie (być może niesłuszne), że współmałżonek 
rodzica jest jakby nieco „spychany na drugi plan”. Tymczasem przecież chyba 
częściej dochodzi do adopcji pasierba przez małżonka rodzica dziecka niż przez 
jego krewnych. Jak można sądzić, nieco lepszy wydźwięk miałoby następują-
ce brzmienie omawianego przepisu: Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym 
wskazać osobę przysposabiającego, którym może być wyłącznie15 małżonek jed-
nego z rodziców dziecka albo ich krewny.

Z powołanego uprzednio przepisu wynika, że rodzice dziecka nie mogą 
wskazać jako przysposabiających jednocześnie: krewnego rodziców dziecka oraz 
jego małżonka, nawet jeżeli to właśnie oboje małżonkowie chcieliby przyspo-
sobić wspomniane dziecko. W omawianym wypadku nie może więc dojść do 
przysposobienia wspólnego na podstawie art. 115 § 1 K.r.o. Przysposobić dziec-
ko może tylko osoba wskazana (będąca krewnym rodziców dziecka) za zgodą 
swojego małżonka (art. 116 K.r.o.). Dopiero w dalszej kolejności małżonek ten 
może przysposobić dziecko adoptowane uprzednio przez swojego współmał-
żonka zgodnie z art. 115 § 2 K.r.o. Tego typu sytuacjom mogłaby zapobiec inna 
redakcja art. 1191a K.r.o. W przepisie tym mogłoby bowiem znaleźć się stwier-
dzenie, że rodzice dziecka mogą wskazać nie tylko swojego krewnego, ale i jego 
współmałżonka. Przecież do adopcji ze wskazaniem dochodzi i tak po wyrażeniu 
przed sądem opiekuńczym zgody przez osobę wskazaną. Nie byłoby wówczas 
konieczne wyrażanie zgody, o której mowa w art. 116 K.r.o., czy dokonywanie 
przysposobienia przewidzianego w art. 115 § 2 K.r.o.

Zastrzeżenia budzi także fakt, iż ustawodawca dopuszcza wyłącznie moż-
liwość wskazania krewnego lub współmałżonka rodzica dziecka, nie przewidu-
jąc w tej mierze żadnych odstępstw. Taka regulacja musi rodzić pytanie, czy 
w pewnych wypadkach nie będzie to godziło w dobro dziecka. Rodzice nie mają 
bowiem możliwości wskazania np. swoich długoletnich przyjaciół, u których 
dziecko się już faktycznie od kilku lat wychowuje, z którymi jest bardzo zży-
te i których de facto uważa za swoich rodziców. Przyjęte przez ustawodawcę 
rozwiązanie może rodzić w praktyce niełatwe do rozwiązania problemy. Nie-
jasne jest bowiem, jak powinien postąpić sędzia w następującym wypadku: 
nieuleczalnie chora matka od wielu lat lecząca się wskazuje swoich przyjaciół, 
którzy faktycznie wychowują jej dziecko. Dziecko niewiele zna swoją matkę, 
która wciąż przebywa poza domem na leczeniu. Matka chce zapewnić swojemu 
dziecku jak najlepszą przyszłość i wobec pogarszających się rokowań odnośnie jej 
stanu zdrowia „usunąć z pola widzenia dziecka”, aby całkiem o niej zapomniało 
i wychowywało się w rodzinie jej przyjaciół, których i tak uważa za rodziców. 
Podobnie zresztą jak te osoby uważają to dziecko „za swoje”. Wskazanie tych 

15 Odnośnie do przesłanki wyłączności zob. uwagi poniżej.
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osób zgodnie z rozpatrywanym przepisem nie jest możliwe, a przecież byłoby 
zgodne z dobrem dziecka. Czy wobec tego taka regulacja jest prawidłowa? Można 
co prawda odpowiedzieć, że przecież wspomniane małżeństwo może wystąpić 
z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka bez wskazania. To prawda, ale jed-
nak matka dziecka chciałaby mieć pewność, iż to właśnie te osoby, a nie żadne 
inne adoptują jej dziecko. Tę pewność pragnie mieć już w chwili ich wskazania, 
bo być może nie będzie w stanie czekać na zakończenie postępowania przed 
ośrodkiem, a następnie postępowania sądowego. Trudno się dziwić, że w takim 
wypadku sędzia staje przed dylematem: orzec adopcję jak najbardziej zgodną 
z dobrem dziecka naruszając jednakże obowiązujące przepisy, czy też nie orzekać 
takiej adopcji, ale za to w zgodzie z literą prawa. W kontekście przeprowadzo-
nych rozważań warto chyba przytoczyć fragment powoływanej już uprzednio 
opinii Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. W opinii tej stwierdzono m.in.: 
„Drastyczne ograniczenie uprawnienia rodziców wydaje się nieproporcjonalne 
do celu jaki projektodawcy pragną osiągnąć. Utrudniając przestępczy proceder 
„sprzedawania” zgody na przysposobienie nieznanej liczbie rodziców (którzy 
zapewne powinni być pozbawieni władzy rodzicielskiej, a wraz z tym uprawnie-
nia do współdecydowania o adopcji) – autorzy projektu pozbawiają uczciwych, 
kochających dzieci rodziców możliwości wyboru najlepszego (w ich przeświad-
czeniu) zabezpieczenia (wskutek przysposobienia przez znaną im osobę, godną 
zaufania) losu dzieci, których – częstokroć z dramatycznych przyczyn losowych 
(jak przykładowo wysokie prawdopodobieństwo rychłej śmierci w następstwie 
nieuleczalnej choroby) – nie są oni w stanie wychowywać”. Ta kwestia była rów-
nież akcentowana w opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w której wskazano, iż 
projekt zbytnio ogranicza krąg osób mogących dokonać „przysposobienia ze 
wskazaniem”. Ponadto w opinii tej podniesiono, że projektodawca (a obecnie 
także i ustawodawca) pominął fakt, iż w kręgu krewnych lub powinowatych 
częstokroć występują te same dysfunkcje społeczne, które dotyczą rodziców 
dziecka. Ponadto za przysposobieniem dziecka przez osobę niespokrewnioną 
z nim mogą przemawiać jej lepsze predyspozycje aniżeli krewnych do pełnienia 
roli rodzica adopcyjnego. Z kolei w rządowej opinii z dnia 23 lutego 2015  r. 
dobitnie zaakcentowano, że proponowana regulacja w znaczący sposób ogra-
nicza prawo rodziców do wyboru, stawiając w uprzywilejowanej pozycji osoby 
spokrewnione z nimi bez względu na ich kwalifi kacje oraz więzi emocjonalne 
z dzieckiem. Szkoda więc, że ustawodawca tych zastrzeżeń nie wziął pod uwagę. 
Przyjęta bowiem regulacja może bowiem powodować naruszanie zasady dobra 
dziecka z przyczyn, o których była mowa powyżej.

W kontekście poczynionych uprzednio rozważań chyba warto przypo-
mnieć (jak się zdaje, najbardziej ustawodawcy) myśl wyrażoną niegdyś przez 
jednego z najwybitniejszych polskich prawników – cywilistów, zgodnie z którą: 
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„[...] umiejętność prawa jest nie tylko nauką, badaniem, roztrząsaniem, pozna-
waniem, ale i sztuką w tym, co dobre i słuszne, (ars boni et aequi) i dlatego 
jednostronnym jest prawnik, który kieruje się w swych poglądach prawnych 
i stosowaniu prawa tylko umysłem, a każe milczeć sercu”16.

Kolejną kwestią, wymagającą poruszenia, jest, czy skoro rodzice mogą wska-
zać wyłącznie swoich krewnych, to czy możliwe jest w takim razie wskazanie 
brata lub siostry dziecka, przy założeniu, że istnieje pomiędzy nimi odpowied-
nia różnica wieku? Jak wiadomo, K.r.o. nic nie stanowi o dopuszczalności (lub 
nie) adopcji przez rodzeństwo. W piśmiennictwie można spotkać różnorodne 
poglądy na ten temat17. Ze względu na to, iż moim zdaniem adopcja pomiędzy 
rodzeństwem powinna być dopuszczalna – o ile rzecz jasna spełnione są wszel-
kie inne przesłanki, a zwłaszcza dobro dziecka – to możliwe powinno być także 
wskazanie przez rodziców dziecka jego brata lub siostry.

Przyjęte rozwiązanie powoduje, że adoptowane dziecko pozostaje w swojej 
rodzinie (bliższej lub dalszej). Co do zasady powinno więc być zgodne z dobrem 
dziecka. Nie można jednakże wykluczyć sytuacji, w której lepszym rozwiązaniem 
dla dziecka byłoby „wyjście” – w następstwie adopcji – z kręgu swoich krewnych. 
Nie zawsze bowiem przecież dziecko jest akceptowane nie tylko przez swoich 
rodziców, ale i przez innych, własnych krewnych. Może być i tak, że rodzice chcąc 
oddać dziecko do adopcji woleliby, aby to nie był ktoś z ich rodziny, lecz właśnie 
osoba niespokrewniona z dzieckiem. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem 
byłaby możliwość dopuszczenia wskazania także innych osób niż wymienione 
w art. 1191a K.r.o. Taką możliwość należałoby zapewne obwarować dodatkowymi 
przesłankami, jak np. szczególne względy istniejące z uwagi na dobro dziecka, 
ale powinna ona zostać przez ustawodawcę stworzona.

Jak już wcześniej sygnalizowano, w toku postępowania sąd ma obowiązek 
zwrócić się do ośrodka adopcyjnego o opinię kwalifi kacyjną o kandydatach 
do przysposobienia dziecka oraz – przed wydaniem orzeczenia – o opinię. 
Sąd został zobowiązany przez ustawodawcę do wystąpienia o nie niezależ-
nie od tego, czy ma jakiekolwiek wątpliwości np. odnośnie do zgodności ad-
opcji z dobrem dziecka. Respektując więc art. 586 §  4 K.p.c. sąd występuje 
do ośrodka adopcyjnego o opinię także wówczas, gdy jest przekonany co do 
tego, że orzeczenie przysposobienia będzie zgodne z dobrem adoptowanego 
dziecka. Takie rozwiązanie rodzi pewne zastrzeżenia. Zapewne powoduje ono 
przedłużenie postępowania. Można wobec tego zastanowić się, czy nie byłoby 

16 Tak F. Zoll, Zobowiązania w zarysie według polskiego kodeksu zobowiązań. Podręcznik podda-
ny rewizji i wykończony przy współudziale Stefana Kosińskiego, Warszawa 1945, s. II.

17 Zob. na ten temat np. J. Gajda, Tajemnica przysposobienia...,  s. 153–155 oraz cyt. tam pi-
śmiennictwo.
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jednak lepszym rozwiązaniem pozostawienie w gestii sądu decyzji o koniecz-
ności zwrócenia się do ośrodka adopcyjnego o opinię, tak jak ma to miejsce 
w przypadku zasięgnięcia przez sąd opinii innej specjalistycznej placówki w ra-
zie stwierdzenia przezeń, że istnieje ku temu potrzeba uzasadniona dobrem 
dziecka (art. 586 § 4 K.p.c.). Powyższą propozycję może wspierać także i fakt, 
iż pomimo obligatoryjności wystąpienia przez sąd o opinię do ośrodka adop-
cyjnego nie jest on nią wszak związany.

Kontynuując wątek opinii ośrodka adopcyjnego, o którą zwraca się sąd, 
należy zwrócić uwagę na relację istniejącą pomiędzy treścią art. 585 § 22 pkt 2 
K.p.c. a art. 586 § 4 i § 5 K.p.c. Pierwszy z powołanych przepisów obliguje sąd 
do zwrócenia się o opinię kwalifi kacyjną o kandydatach do przysposobienia. 
Paragraf 4 art. 586 K.p.c zobowiązuje sąd do wystąpienia o opinię, która zgodnie 
z brzmieniem art. 586 § 5 K.p.c. musi m.in. zawierać opinię kwalifi kacyjną o kan-
dydatach do przysposobienia. Z brzmienia przytoczonych unormowań wynika, 
iż sąd dwukrotnie otrzymuje opinię o kandydatach do przysposobienia. Nie-
uchronnie rodzi się więc pytanie, czy rzeczywiście jest to konieczne? Trafniejsze 
wydaje się rozwiązanie, zgodnie z którym opinia ośrodka adopcyjnego, o której 
mowa w art. 586 §  4 K.p.c. nie musiałaby zawierać opinii kwalifi kacyjnej, ale 
koncentrowałaby się na pozostałych zagadnieniach wskazanych w treści art. 586 
§ 5 K.p.c., w tym zwłaszcza na ustaleniu relacji między przysposabianym dziec-
kiem a przysposabiającym. Nasuwa się także pytanie, czy właściwym miejscem 
na określenie treści opinii jest K.p.c., czy też bardziej prawidłowe nie byłoby 
zamieszczenie tej regulacji w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

Zgodnie z art. 1191a K.r.o. rodzice mogą wskazać osobę przysposabiającego. 
Takie sformułowanie także rodzi pewne wątpliwości. Można się bowiem zastano-
wić, czy wskazanie jest możliwe tylko wówczas, gdy oboje rodzice wskażą osobę 
przysposabiającego, czy też wystarczające będzie wskazanie tylko przez jednego 
z rodziców np. w sytuacji, w której porozumienie z jednym z nich napotyka 
na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zastanawiając się nad brzmieniem 
rozpatrywanego przepisu trzeba więc rozważyć, czy wynika z niego, iż „adopcja 
ze wskazaniem” jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, w którym obo-
je rodzice dokonali przed sądem wskazania osoby przysposabiającego, czy też 
w określonych wypadkach wystarczy wskazanie jednego z nich (np. wówczas gdy 
drugi z rodziców jest nieznany, albo nie żyje). Zwrócić bowiem uwagę trzeba 
na to, że ustawodawca w art. 1191a K.r.o. – inaczej niż w odniesieniu do zgody 
rodziców (art. 119 oraz art. 119 §  2 i §  3 K.r.o.) – nie przewidział sytuacji, 
w których dopuszczalne byłoby wskazanie osoby przysposabiającego tylko przez 
jednego z rodziców. Stosując więc literalną wykładnię art. 1191a K.r.o. należałoby 
się opowiedzieć za rozwiązaniem, zgodnie z którym „adopcja ze wskazaniem” 
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jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy wskazania dokonają wyłącznie oboje ro-
dzice18. W takim jednak wypadku powstaje wątpliwość, czy możliwe jest orze-
czenie wspomnianej adopcji wówczas, gdy wskazania dokonują co prawda oboje 
rodzice, ale jedno z nich ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Wątpliwości w omawianych kwestiach pogłębia fakt, iż art. 1191 K.r.o. re-
guluje zagadnienia związane z „przysposobieniem bez wskazania osoby przyspo-
sabiającego”. Biorąc pod uwagę aktualne brzmienie przepisów K.r.o. można by 
dojść do wniosku, że w tym unormowaniu chodzi o wszystkie adopcje, w których 
rodzice nie dokonywali wskazania osoby przysposabiającego zgodnie z art. 1191a 
K.r.o. Pamiętać jednak trzeba, że brzmienie art. 1191 K.r.o. nie uległo zmianie na 
mocy postanowień ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Nadmieniony art. 1191 K.r.o. 
sprzed wejścia w życie tej noweli odnosił się do przesłanek przysposobienia cał-
kowitego. Chodziło w nim o kwestię wyrażenia zgody blankietowej i to właśnie 
do takiej zgody należało (i należy nadal) odnosić zawarte w rozpatrywanym 
przepisie sformułowanie: „przysposobienie bez wskazania osoby przysposabia-
jącego”. Wobec tego wspomniany uprzednio wniosek byłby nietrafny. Podkreślić 
bowiem trzeba, że w art. 1191 K.r.o. nie chodzi o brak wskazania w rozumieniu 
art. 1191a K.r.o., ale o zgodę blankietową, czyli o sytuację, w której rodzicom 
dziecka wyrażającym zgodę na jego przysposobienie nie była znana osoba przy-
sposabiającego. W przypadku bowiem zgody blankietowej obejmuje ona jedynie 
zgodę na adopcję dziecka w przeciwieństwie do zwykłej zgody odnoszącej się 
zarówno do zgody na przysposobienie jak i akceptacji osoby przysposabiającej19.

Mając na względzie poniesione zastrzeżenia można się zastanowić, czy za-
sadnie ustawodawca uczynił nie korygując brzmienia art. 1191 K.r.o. Aktualna 
bowiem treść tego przepisu oraz art. 1191a K.r.o. wprowadza pewne zamieszanie 
terminologiczne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ustawodawca nie zdecydował się w przypadku 
wskazania przysposabiającego (w rozumieniu art. 1191a K.r.o.) – odmiennie niż 
co do zgody na adopcję – na określenie sytuacji, w których możliwe byłoby 
wskazanie tylko przez jednego z rodziców, powstaje pytanie o możliwość przy-
jęcia zapatrywania o niedopuszczalności „adopcji ze wskazaniem” w przypadku 
wskazania tylko przez jednego z rodziców, albo takiego wskazania przez oboje, 

18 Kolejnym pytaniem jest to, czy rodzice muszą dokonać wskazania będąc jednocześnie 
obecni przed sądem, czy też mogą dokonać wskazania kolejno, w różnych terminach. Wydaje się 
jednak, że skoro ustawodawca nie wymaga wprost jednoczesnej obecności obojga rodziców, po-
winna być dopuszczalna praktyka dokonywania wskazania przez rodziców w różnych terminach, 
chociaż nie powinno stanowić to reguły.

19 Por. np. E. Budna, W sprawie charakteru prawnego zgody rodziców na przysposobienie anoni-
mowe dziecka, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 3,  s. 37–38.
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ale gdy jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Jak się 
jednak wydaje, przyjęcie poglądu o niedopuszczalności „adopcji ze wskazaniem” 
w przypadku, w którym wskazania dokonał tylko jeden z rodziców byłoby nie-
właściwe. Mając bowiem na względzie chociażby dobro dziecka powinna istnieć 
możliwość dokonania tej adopcji także w tych wypadkach, w których wskazania 
dokonał tylko jeden z rodziców np. wówczas gdyby drugi z nich nie żył, był 
nieznany, czy porozumienie z nim napotykało na trudne do przezwyciężenia 
przeszkody. Przeciwko przyjęciu takiego zapatrywania nie musi przemawiać fakt, 
iż ustawodawca wprost tych zagadnień nie uregulował. Punktem wyjścia dla 
przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym w przypadku „adopcji ze wskazaniem” 
dopuszczalne jest jej orzeczenie w razie dokonania takiego wskazania tylko przez 
jednego z rodziców, powinno być stwierdzenie, że przecież wskazanie osoby 
przysposabiającego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na adopcję 
ich dziecka przez tę właśnie osobę. Skoro tak, to możliwe wydaje się stosowanie 
do „adopcji ze wskazaniem” przepisów odnoszących się do wyrażenia zgody na 
przysposobienie przez rodziców dziecka. W grę oczywiście nie wejdzie art. 1191 
K.r.o. Odnosi się on bowiem do zgody blankietowej. Zastosowanie jednak znaj-
dzie art. 119 K.r.o. i dopuszczone przez ten przepis możliwości orzeczenia ad-
opcji bez zgody rodziców dziecka.

Omawiając te zagadnienia trudno oprzeć się poczynieniu pewnej refl ek-
sji, sygnalizowanej już uprzednio, a związanej z relacją pomiędzy wskazaniem 
a zgodą na przysposobienie. Jak bowiem podniesiono, pojęcia „zgody” (art. 119 
K.r.o.) i „wskazania” (art. 1191a K.r.o.) nie są tożsame. W przypadku bowiem art. 
119 K.r.o. nie dochodzi do wskazania kandydatów na rodziców adopcyjnych, 
ponieważ rodzice dziecka jedynie wyrażają zgodę na to, aby zostało ono adop-
towane przez osoby, które złożyły o to wniosek do sądu. Natomiast art. 1191a 
K.r.o. wprost wyjaśnia, iż rodzic naturalny wskazuje jako rodzica adopcyjnego np. 
swojego krewnego lub współmałżonka20. Również w stanowisku zajętym przez 
Radę Ministrów wobec projektu omawianej ustawy akcentowano, że nie jest 
jasne, czy samo wskazanie kandydata na przysposabiającego jest równocześnie 
wyrażeniem przez rodziców zgody na przysposobienie ich dziecka. Z uwagi na 
„milczenie” projektu w tej kwestii wysunięte zostało przypuszczenie, iż w takim 
wypadku rodzice po dokonanym wskazaniu udzielaliby zgody w dotychczasowy 
sposób, a więc w trakcie sprawy o przysposobienie.

Jak się wydaje, niepodobna nie dostrzegać, iż zgoda rodziców na adopcję nie 
jest tym samym co wskazanie przysposabiającego. Można jednak też zauważyć, 

20 Tak K. Tryniszewska, Adopcja ze wskazaniem – czy na pewno została zlikwidowana (nowa 
interpretacja), htt p://katarzynatryniszewska.pl/adopcja/202-adopcja-ze-wskazaniem-czy-na-
pewno-zostala-zlikwidowana-nowa-interpretacja [dostęp on-line: 9 lipca 2016 r.].
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iż skoro rodzice wskazują osobę przysposabiającego, to jednocześnie wyrażają 
zgodę na dokonanie adopcji właśnie przez tę osobę. Ponadto, jak to podniesiono 
w piśmiennictwie, zgoda jest swego rodzaju „pogodzeniem się” rodziców z uni-
cestwieniem prawnych następstw więzi osobistej, jaką tworzy bliskie pokrewień-
stwo, a także zgodą na „utratę” swojego dziecka21. Wspomniane uprzednio cechy 
zgody na przysposobienie, zawiera również omawiane wskazanie. Tak więc o ile 
zgoda z art. 119 K.r.o. nie jest wskazaniem unormowanym w art. 1191a K.r.o., 
to trudno zaprzeczać, że wskazanie zawiera w sobie elementy zgody na adopcję, 
inaczej trzeba by było stwierdzić, że możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której 
rodzice wskazując przysposabiającego nie wyrażają zgody na adopcję dziecka 
właśnie przez niego. W takim stanie rzeczy uprawnione wydaje się stwierdzenie, 
że ze wskazaniem przewidzianym w art. 1191a K.r.o. nieodłącznie związany jest 
element zgody na przysposobienie. Wobec takiego stanu rzeczy można poddać 
pod rozwagę stwierdzenie, że wskutek zmian wprowadzonych do K.r.o. nowelą 
z dnia 24 lipca 2015 r. na gruncie tego kodeksu możliwe stało się wyodrębnienie 
już nie dwóch rodzajów zgody (zwykłej i blankietowej), ale trzech – tj. blankie-
towej, zwykłej i ze wskazaniem22. Rozróżnienie pomiędzy zgodą in blanco a zwy-
kłą oraz ze wskazaniem nie rodzi wątpliwości. Inaczej jest nieco w przypadku 
zgody zwykłej i ze wskazaniem. W obu bowiem wypadkach rodzicom znana jest 
osoba przysposabiającego ich dziecko. Różnica jednak między tymi rodzajami 
zgody jest jednak istotna. W przypadku zgody zwykłej rodzice zgadzając się na 
osobę przysposabiającą nie wskazują jej zgodnie z przesłankami określonymi 
w art.  1191a K.r.o. Przysposabiającym może być osoba w ogóle wcześniej im 
nieznana, a wytypowana przez ośrodek adopcyjny. Może to być też osoba nie-
będąca krewnym rodziców dziecka. W odniesieniu zaś do zgody ze wskazaniem 
należy podkreślić, że „wyboru” osoby przysposabiającej dokonują sami rodzice. 
Przysposabiającym może być wówczas tylko osoba określona w art. 1191a K.r.o. 
Możliwe jest natomiast odwołanie zgody zarówno zwykłej jak i ze wskazaniem 
tak przed wszczęciem, jak i po wszczęciu postępowania o przysposobienie. Prze-
pis art. 1191 § 1 zd. 3 K.r.o. odnosi się bowiem wyłącznie do zgody anonimowej.

Jak można sądzić, wskazanie zawiera w sobie element zgody na przysposo-
bienie, powinno skutkować stosowaniem art. 586 § 2 K.p.c., zgodnie z którym na 
rozprawę są wzywane osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna. 
Wszak dokonanie wskazania nie wyłącza rodziców z kręgu osób, których zgoda 

21 Tak M. Goett el, W sprawie charakteru prawnego zgody rodziców na przysposobienie, „Nowe 
Prawo” 1990, nr 1–3, s. 59.

22 Można też oczywiście dywagować, czy wskazanie jest samodzielnym rodzajem zgody, czy 
też jedynie stanowi odmianę zgody zwykłej. Kwestie te – jako mające drugorzędne znaczenie dla 
czynionych w niniejszym opracowaniu uwag – nie będą rozwijane.
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jest niezbędna do dokonania adopcji. Dyskusyjne jest jednak wówczas to, czy 
na rozprawie rodzice, którzy dokonali wskazania, powinni niejako ponownie 
wyrazić zgodę, czy też jest to już zbędne wobec dokonanego wskazania. Jak się 
wydaje, możliwy jest do obrony pogląd o braku potrzeby odbierania przez sąd 
zgody rodziców. Nie wydaje się to celowe ze względu na to, że przecież dokonali 
oni wskazania właśnie przed sądem opiekuńczym i biorąc udział w postępowaniu 
o przysposobienie ich dziecka nie kwestionują swojego wskazania. Zapropo-
nowane rozwiązanie nie narusza postanowień art. 117 §  1 K.r.o., art. 586 §  2 
K.p.c. a także § 211 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 
2015  r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych23, który przewidując 
wymóg podpisania przez rodziców protokołu zawierającego ich oświadczenie 
o wyrażeniu zgody bez wskazania osoby przysposabiającego nie może odnosić 
się do adopcji ze wskazaniem.

Zgodzić się przy tym należy ze stwierdzeniem, że przewidziana w art. 1191a 
K.r.o. „zgoda na wskazanie” nie może być utożsamiana z „żądaniem przysposo-
bienia” przewidzianym w art. 117 §  1 K.r.o.24 W przeciwnym razie należałoby 
dojść do wniosku, że w przypadku „adopcji ze wskazaniem” nie jest potrzebne 
złożenie wniosku przysposabiającego, aby sąd wszczął postępowanie. Takie za-
łożenie byłoby jednak sprzeczne z brzmieniem nie tylko art. 117 § 1 K.r.o., ale 
zwłaszcza z art. 585 § 1 K.p.c. oraz art. 506 K.p.c., z których wyraźnie wynika, 
że sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek przysposabiającego. Przy-
jęcie kwestionowanego stwierdzenia oznaczałoby także, iż utożsamiona byłaby 
„zgoda na wskazanie” z wnioskiem o wszczęcie postępowania nieprocesowego. 
Byłoby to oczywiście nie do przyjęcia, także ze względu na treść art. 511 §  1 
K.p.c. normującego wymagania formalne, jakie powinien spełniać rozpatrywany 
wniosek.

Wobec faktu, że ustawodawca nie uregulował kwestii związanych z termi-
nem dokonania wskazania, powstaje co do tego wątpliwość. W przypadku zgody 
rodziców na przysposobienie dziecka art. 1192 K.r.o. zawiera postanowienie, iż 
może być ona wyrażona nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od narodzenia 
się dziecka. Jak się wydaje, powyższa regulacja powinna znaleźć także zastoso-
wanie do wskazania, skoro – jak to uprzednio nadmieniano – zawiera ono w so-
bie element zgody. Odnośnie zaś do odwołania wskazania, zasadny wydaje się 
postulat, aby stosować do niego reguły obowiązujące odwołania zwykłej zgody 
na przysposobienie.

Artykuł 120 K.r.o. postanawia, że jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, to 
do jego przysposobienia potrzebna jest zgoda opiekuna. Wobec tego rodzi się 

23 Dz. U. z 2015 r., poz. 925.
24 Por. uwagi Sądu Najwyższego w opinii z dnia 14 maja 2014 r.
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pytanie, czy opiekun mógłby dokonać wskazania, o którym mowa w art. 1191a 
K.r.o. Z jednej bowiem strony przepis ten wyraźnie stanowi o rodzicach, ale zgod-
nie z kolei z art. 155 § 2 K.r.o. do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio 
przepisy o władzy rodzicielskiej. Jak jednak się wydaje, przepis ten nie powinien 
stanowić podstawy do dopuszczalności dokonania wskazania przez opiekuna. 
Przede wszystkim prowadziłoby to do podważenia treści art. 1191a K.r.o. Poza 
tym art. 155 §  2 K.r.o. wydaje się być normą ogólną wobec art. 1191a K.r.o. 
Wątpliwości rodzić może także i zapewne to, czy wskazanie osoby przysposa-
biającej powinno mieścić się w zakresie sprawowania opieki, o której stanowi 
art. 155 §  2 K.r.o., aczkolwiek jak się przyjmuje, opieka obejmuje całokształt 
starań o osobę dziecka, w tym obowiązek jego wychowania, kierowania nim, 
zapewnienia należytej egzystencji oraz ochrony jego interesów25. Nie powinno 
się jednak zapominać, że odpowiednio stosując przepisy o władzy rodzicielskiej 
trzeba uwzględniać różnice pomiędzy nią a opieką. Dodać do tego należy, że 
wątpliwości wywołuje charakter uprawnienia do wyrażenia zgody na przysposo-
bienie. Niejasne jest bowiem m.in. to, czy źródłem tego uprawnienia jest władza 
rodzicielska, czy też zgodę rodziców na przysposobienie należy kwalifi kować jako 
ich prawo osobiste26. Zasygnalizowaną wątpliwość można odnieść, jak się wyda-
je, również do wskazania. Wobec podniesionych uprzednio zastrzeżeń upraw-
nionym wydaje się wniosek o niedopuszczalności dokonania wskazania z art. 
1191aK.r.o. przez opiekuna, zwłaszcza z uwagi na jednoznaczne brzmienie tego 
przepisu. Rzecz jednak w tym, że w pewnych wypadkach takie wyłączenie może 
naruszać zasadę dobra dziecka. Jako przykład można podać sytuację, w której 
opieka została ustanowiona z powodu śmierci obojga rodziców. Krewni jednego 
z nich chcą adoptować dziecko. Są kandydatami spełniającymi wszelkie wymogi, 
a co więcej pomiędzy nimi a dzieckiem istnieje silna więź emocjonalna i zasadne 
jest przypuszczenie, iż adopcja będzie w pełni realizowała zasadę dobra dziecka.

Poczynione uprzednio rozważania skłaniają do zastanowienia się nad nastę-
pującym zagadnieniem: orzeczenie jakiego rodzaju adopcji jest możliwe w przy-
padku dokonania wskazania, o którym mowa w art. 1191a K.r.o. Przy założeniu, iż 
wskazanie rodziców należy traktować jako zgodę na adopcję i biorąc pod uwagę 
cechy charakteryzujące poszczególne rodzaje zgody można stwierdzić, iż adopcja 
ze wskazaniem może przybrać postać adopcji niepełnej lub pełnej. Wykluczone 

25 Tak J. Ignatowicz, (w opracowaniu J. Gajdy) [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015, s. 839.

26 Szerzej na ten temat zob. np. M. Goett el, W sprawie charakteru..., s.  56–59; J. Panowicz-
-Lipska, Zgoda na przysposobienie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, nr 1, 
s. 63–64.
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wydaje się, w przypadku wskazania przez rodziców przysposabiającego, orzecze-
nie przysposobienia całkowitego.

Rozważyć także można, czy dopuszczalna jest, w świetle omawianych regu-
lacji, adopcja zagraniczna ze wskazaniem. Wydaje się to jak najbardziej możliwe. 
Rodzice dziecka mogą bowiem wskazać swojego krewnego, który przebywa stale 
za granicą kraju, co w konsekwencji spowoduje zmianę miejsca zamieszkania 
dziecka z Polski na miejsce zamieszkania w innym państwie zgodnie z art. 1142 
§ 1 K.r.o. przy założeniu oczywiście, iż zostaną spełnione inne wymogi dotyczące 
adopcji zagranicznej. Dodać jedynie należy, iż w przypadku adopcji zagranicz-
nej możliwe jest jej orzeczenie zgodnie z regułami prawa polskiego, biorąc pod 
uwagę regulacje zawarte w art. 57 oraz 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo 
prywatne międzynarodowe.27

Kolejnym problemem, wymagającym przynajmniej zasygnalizowania, jest 
kwestia dokonania wskazania osoby przysposabiającego przez oboje rodziców, 
albo jednego z nich pod wpływem wady oświadczenia woli. Uwagi na ten te-
mat należałoby rozpocząć od rozważenia, czy wskazanie w rozumieniu art. 1191a 
K.r.o. jest oświadczeniem woli i czy w związku z tym możliwe jest stosowanie 
do niego przepisów art. 82–88 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks 
cywilny odnoszących się do wad tego oświadczenia28. Nie rozwijając szerzej 
tego zagadnienia, bo wymagałoby ono szerszego omówienia, należy opowiedzieć 
się za poglądem, iż wskazanie jest czynnością rodzinnoprawną. Można bowiem 
optować za rozwiązaniem, zgodnie z którym taki właśnie charakter ma zgoda 
na przysposobienie29. Skoro więc wskazanie osoby przysposabiającego zawiera 
w sobie zgodę na adopcję, to przyjęcie innego niż zaproponowane rozwiązania 
byłoby niezasadne.

Wobec takiego stanu rzeczy odpowiedzi wymaga pytanie, czy do wskazania 
możliwe jest stosowanie wspomnianych uprzednio przepisów K.c. dotyczących 
wad oświadczenia woli, skoro zostało ono uznane nie za oświadczenie woli, ale za 
czynność rodzinnoprawną. W piśmiennictwie pojawiły się w tej materii rozbież-
ne poglądy. Wobec tego, jedynie gwoli ich zasygnalizowania, wskazać można na 
zapatrywanie, zgodnie z którym do zgody na przysposobienie stosuje się w całej 
rozciągłości, bez żadnych ograniczeń, przepisy K.c. dotyczące wad oświadczenia 

27 Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 ze zm.
28 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., [dalej cyt.: K.c.].
29 Zob. np. J. Gajda, Tajemnica przysposobienia...,  s. 99; J. Panowicz-Lipska, Zgoda na przyspo-

sobienie..., s. 66–67; T. Smyczyński, Prawo rodzinne. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 340. 
Za poglądem natomiast, iż zgoda na przysposobienie jest oświadczeniem woli opowiedział się np. 
B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym 
prywatnym i procesowym, „Studia Cywilistyczne” 1966, t. VII, s. 150.



„Adopcja ze wskazaniem” w świetle art. 1191a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  61

woli30. Według zaś innego poglądu przepisy art. 82–88 K.c. można stosować 
odpowiednio i ostrożnie31. Odnotować też należy stanowisko, zgodnie z którym 
wspomniane przepisy K.c. nie znajdują zastosowania do omawianej zgody32. Jak 
się wydaje, za bardziej przekonywające można uznać drugie z przytoczonych za-
patrywań. Nie zmienia to jednak faktu, iż rodzi to problem odnośnie do skutków 
wyrażenia zgody pod wpływem jednej z wad oświadczenia woli uregulowanej 
w K.c. Jak należy sądzić, dokonanie wskazania przysposabiającego przez rodzi-
ca znajdującego się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzię-
cie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 K.c.) spowoduje ten skutek, iż nie wywoła 
ono żadnych następstw prawnych. Jeżeli więc brak było przesłanek określonych 
w art. 119 § 1 i § 2 K.r.o. wówczas niedopuszczalne będzie orzeczenie „adopcji 
ze wskazaniem” wobec niespełnienia przesłanek określonych w art. 1191a K.r.o. 
W opisanym przypadku będziemy mieli bowiem do czynienia z brakiem wskaza-
nia jednego z rodziców wobec wymogu jego zaistnienia. W przypadku natomiast 
wskazania dokonanego pod wpływem błędu albo groźby wywoła ono skutki 
prawne, o ile dany rodzic nie uchyli się od skutków swojego oświadczenia. Jeżeli 
do uchylenia dojdzie przed zapadnięciem orzeczenia, wówczas sąd powinien 
odmówić orzeczenia „adopcji ze wskazaniem”. Po zapadnięciu zaś postanowie-
nia, a przed jego uprawomocnieniem, możliwe wydaje się wniesienie apelacji 
przez małżonka, który dokonał wskazania pod wpływem błędu albo groźby. Je-
żeliby natomiast doszło do wspomnianego uchylenia się po uprawomocnieniu 
się postanowienia, w grę może wejść, jak można sądzić, skarga o wznowienie 
postępowania o przysposobienie na podstawie art. 403 §  2 K.p.c. Dyskusyjna 
natomiast wydaje się dopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej w omawianym 
wypadku z uwagi na treść art. 3983 K.p.c.

Jak się wydaje, nie jest możliwe natomiast dokonanie wskazania dla pozoru. 
Zgodnie bowiem z art. 83 § 1 zd. 1 K.c. nieważne jest oświadczenie złożone dru-
giej stronie za jej zgodą dla pozoru. Tymczasem według art. 1191a K.r.o. rodzice 
mogą wskazać osobę przysposabiającą przed sądem opiekuńczym. Zarówno więc 
sąd jak i osoba wskazana nie jest drugą stroną w rozumieniu art. 83 § 1 K.c.

Jak to już uprzednio wspomniano, w przypadku dokonania wskazania 
przez rodziców dziecka możliwe jest orzeczenie adopcji niepełnej albo pełnej. 
W pierwszym wypadku do aktu urodzenia przysposobionego dziecka dołącza się 

30 Tak B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, 
Warszawa 1973, s. 26–27.

31 Zob. J. Gwiazdomorski [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pod red. J. St. Piątow-
skiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 718.

32 Tak np. J. Panowicz-Lipska, Zgoda na przysposobienie...,  s.  60–61; T. Smyczyński, Prawo 
rodzinne..., s. 340.
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wzmiankę dodatkową zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
– Prawo o aktach stanu cywilnego33. Według zaś art. 75 ust. 2 P.a.s.c. sąd na 
wniosek przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobie-
nia potrzebna, może wyłączyć możliwość wskazywania w odpisach skróconych 
przysposabiającego jako rodzica dziecka. Natomiast w przypadku przysposobie-
nia pełnego możliwe jest bądź dołączenie do aktu urodzenia przysposobionego 
wzmianki dodatkowej o przysposobieniu (art. 72 ust. 1 P.a.s.c.), bądź sporządze-
nie dla przysposobionego nowego aktu urodzenia (art. 72 ust. 2 P.a.s.c.). W tym 
ostatnim wypadku, przysposobiony po osiągnięciu pełnoletności może złożyć 
wniosek o wydanie mu odpisu zupełnego dotychczasowego aktu urodzenia (art. 
73 ust. 3 P.a.s.c.). Jak się wydaje, przytoczone unormowania P.a.s.c. nie podważają 
„idei” wskazania unormowanego w art. 1191a K.r.o. Niepodobna przecież np. 
wykluczyć sytuacji, w której np. wskazany dokonując adopcji niepełnej będzie 
wnioskował, za zgodą określonych osób, o wyłączenie możliwości wskazywania 
go w odpisach skróconych aktu urodzenia dziecka jako rodzica. Trafne wyda-
je się też rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku przysposobienia dziecka 
współmałżonka przysposabiający jest wskazywany jako rodzic dziecka w akcie 
urodzenia lub w treści wzmianki dodatkowej (art. 72 ust. 4 P.a.s.c.).

W kontekście przytoczonych unormowań oraz regulacji wprowadzonych 
do K.r.o. oraz K.p.c. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. trudno jest dyskutować o ta-
jemnicy „adopcji ze wskazaniem”. Raczej niepodobna oczekiwać, iż istnieje real-
na możliwość utrzymania w tajemnicy faktu dokonania takiej adopcji zarówno 
wobec przysposobionego dziecka, jak i wobec osób trzecich, aczkolwiek być 
może w niektórych wypadkach utrzymanie tej tajemnicy wobec dziecka byłoby 
zasadne z uwagi na jego dobro.

Poczynione uprzednio uwagi można także uzupełnić o stwierdzenie, iż no-
welizacja prawa adopcyjnego może skutkować zmniejszeniem roli sądu na eta-
pie dokonywania ustaleń dotyczących zasadności przysposobienia. Jak bowiem 
zwrócono uwagę, sąd otrzymuje opinię kwalifi kacyjną oraz opinię od ośrodka 
adopcyjnego i wobec tego wydaje się, że ustawodawca założył, iż jest to wystar-
czające do oceny zasadności orzeczenia przysposobienia. W poprzednim zaś 
stanie prawnym wspomniane orzeczenie było uwarunkowane koniecznością do-
konania przez sędziego wnikliwej oceny osoby przysposabiającego. Aktualnie 
zaś, kompetencja ta została przez ustawodawcę właściwie przekazana ośrodkom 
adopcyjnym34. Z przedstawionym stanowiskiem nie można się jednak do końca 
zgodzić. Przypomnieć bowiem należy, iż opinie ośrodka adopcyjnego nie są dla 

33 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm., [dalej cyt.: P.a.s.c.].
34 Tak A. Wilk, Co nowego w przysposobieniu? Nowelizacja prawa o przysposobieniu, „Metryka. 

Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 2, s. 191.
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sądu wiążące i tak naprawdę to od sądu zależy, czy poprzestanie na informacjach 
uzyskanych od ośrodka, czy też będzie starał się czynić wnikliwe ustalenia od-
nośnie do zgodności przysposobienia z dobrem adoptowanego dziecka.

Uwagi i wnioski końcowe

Na wstępie tych uwag warto chyba przytoczyć fragment stanowiska Rady 
Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. wobec komisyjnego projektu omawianej w ni-
niejszym opracowaniu ustawy. Stwierdzono w nim bowiem, że „proponowane 
zmiany nie zmierzają do osiągnięcia zamierzonych rezultatów”. Jak należy sądzić, 
uwaga ta, odnosząca się do projektu ustawy, pozostała nadal aktualna co do usta-
wy z dnia 24 lipca 2015 r. Niejasne jest bowiem, wobec podniesionych uwag, czy 
będzie ona w pełni realizowała fundamentalną w prawie rodzinnym zasadę dobra 
dziecka. Można mieć wątpliwości, na ile rzeczywiście wprowadzone tą ustawą 
regulacje spowodują, iż adopcja będzie dokonywana tylko dla dobra dziecka, 
jak to stanowi art. 114 §  1 K.r.o. Jak się też wydaje, „system pozostanie nadal 
nieszczelny”. Pomimo dokonanych zmian istnieją w dalszym ciągu możliwości 
dokonywania adopcji, także ze wskazaniem, uwzględniających interesy mająt-
kowe rodziców dziecka. Ponadto, jak to sygnalizowano, możliwe jest orzekanie 
adopcji z naruszeniem przesłanek materialnoprawnych przewidzianych w K.r.o. 
Swego rodzaju ironia polega na tym, że takie orzekanie niekiedy może być zgod-
ne z dobrem dziecka, a pełne respektowanie kodeksowych unormowań przez 
sąd wspomniane dobro naruszać, chociaż to właśnie stosowne przepisy powinny 
stać na straży dobra dziecka.

Kończąc niniejsze uwagi należy podkreślić, iż szkoda że ustawodawca nie 
wykorzystał w większym stopniu krytycznych uwag zgłaszanych przez różne (i to 
niewątpliwie kompetentne) gremia, którymi wszak dysponował oraz stosownie 
do nich nie skorygował w większym stopniu proponowanych unormowań. Za-
pewne dzięki temu omawiana w niniejszym opracowaniu ustawa nie budziłaby 
aż tylu wątpliwości. O ile bowiem nie można negować potrzeby unormowania 
omawianych kwestii, to zastrzeżenia musi budzić treść zamieszczonych w noweli 
z dnia 24 lipca 2015 r. regulacji.
Słowa kluczowe: prawo rodzinne i opiekuńcze, przysposobienie, akt urodzenia, prawo o aktach 
stanu cywilnego.



64 Janusz Gajda

„Adoption with advise” in the light of art. 1191a 

of the polish Family and Guardianship Code

Summary

Th is article contains the analysis of the Act from the 24th July 2015 introducing to the 
polish legal system the institution of so called „adoption with advise”. Th e author talks over the 
particular regulations and points out the doubts involved in their interpretation and practical 
use. Highlighting the shortcomings of this Act the author doesn’t deny the need to regulate the 
issues connected with the mantioned adoption, critically responding to particular regulations 
adopted by legislator.

Key words: Family and Guardianship Law, adoption, birth certifi cate, Registry Offi  ce Records 
Act

„Adoption mit Anweisung” im Lichte des Art. 1191a Familien- und 

Vormundschaft sgesetzbuches

Zusammenfassung

Die vorliegende Bearbeitung enthält eine Analyse des Gesetzes vom 24. Juli 2015, das ins 
polnische Rechtssystem die Institution von so genannter Adoption mit Anweisung eingeführt 
hat. Der Autor bespricht einzelne Regelungen und weist auf die Zweifeln hin, mit ihrer Auslegung 
und Anwendung in der Praxis. Indem er die Nachteile des besprochenen Gesetzes hervorhebt, 
neigt er gleichzeitig nicht den Bedarf, die Problematik der erwähnten Adoption zu regeln, kritisch 
spricht er nur über einzelne durch Gesetzgeber angenommene Regelungen.

Schlüsselwörter: Familien und Vormundschaft srecht, Kindesannahme, Geburtsurkunde, 
Personenstandsgesetz
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Sporządzenie nowego aktu urodzenia dla dziecka, w przypadku 
obalenia domniemania jego pochodzenia od męża matki. 

Uwagi na tle art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
– Prawo o aktach stanu cywilnego

Z dniem 1 marca 2015 r. zaczęła obowiązywać w polskim porządku praw-
nym nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1 
zastępując ustawę z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego2. 
Wprowadzono nowymi przepisami nieznane dotychczas rozwiązanie prawne 
– sporządzenie nowego aktu urodzenia dla dziecka, wobec którego zaprzeczo-
no ojcostwo męża matki.

Do czasu, kiedy obowiązywała ustawa P.a.s.c. z 1986 r., w sytuacji, gdy do-
szło do zaprzeczenia ojcostwa, zgodnie z art. 45 P.a.s.c. z 1986 r., na wniosek oso-
by zainteresowanej lub z urzędu – do aktu urodzenia dziecka wpisywano jedynie 
wzmiankę dodatkową, zawierającą dane wyznaczone przez art. 42 ust. 2 P.a.s.c. 
z 1986 r. (a więc, jako imię ojca – wpisywano imię wskazane przez przedstawi-
ciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle 
w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko 
matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”). Zgodnie bowiem z art. 
21 ust. 1 i ust. 2 P.a.s.c. z 1986  r., jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilne-
go nastąpiły zdarzenia, które miały wpływ na jego treść lub ważność, zmiany 
z nich wynikające wpisywano do aktu w formie wzmianki dodatkowej. Podsta-
wę do wpisania wzmianki stanowiły prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne 
decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na 
treść lub ważność aktu. Według art. 26 P.a.s.c. z 1986 r., sądy były obowiązane 

* Mgr Paweł Tomasz Kartasiński, asystent sędziego, Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Wydział IV 
Rodzinny i Nieletnich

1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn.: Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].
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przekazywać urzędom stanu cywilnego odpisy prawomocnych orzeczeń oraz 
innych dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.

Tak więc w dotychczasowym porządku prawnym nie było podstaw i moż-
liwości, aby w przypadku zaprzeczenia ojcostwa wobec dziecka sporządzano dla 
tego dziecka nowy akt urodzenia.

Obecnie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. stanowi, że „w przypadku obalenia domniema-
nia ojcostwa męża matki sporządza się nowy akt urodzenia, jeżeli sąd opiekuńczy 
tak postanowi”. Na gruncie tego unormowania wyłaniają się zagadnienia, które 
warto poruszyć i rozwinąć, gdyż dotychczasowa obserwacja praktyki pozwala 
przypuszczać, że rozumienie i stosowanie przepisów bywa różne. Projektując 
nową regulację w tym zakresie wskazywano w uzasadnieniu, że „uwzględnia-
jąc, iż przyjęty system wzmianek dodatkowych dołączanych do aktów stanu 
cywilnego powoduje, że w odpisie zupełnym aktu urodzenia, stanowiącym 
powtórzenie treści aktu, będzie ujawniona informacja o zmianach w zakresie 
fi liacji dziecka, a zwłaszcza obalenia domniemania ojcostwa męża matki, co jest 
kwestionowane z perspektywy zabezpieczenia właściwych standardów ochro-
ny danych osobowych, regulacje ustawy w sposób tożsamy do przysposobienia 
dopuszczają sporządzanie nowego aktu urodzenia dziecka w sprawach związa-
nych z zaprzeczeniem ojcostwa, o ile sąd opiekuńczy tak postanowi, a także 
przyjmują analogiczne ograniczenia w zakresie udostępniania dotychczasowego 
aktu urodzenia”3.

W praktyce nierzadko spotykane są pozwy o zaprzeczenie ojcostwa, w któ-
rych od razu w petitum żąda się – obok zaprzeczenia pochodzenia dziecka od męża 
matki zamieszczone jest żądanie sporządzenia nowego aktu urodzenia dziecka. 
Ujawnia się tym samym silna presja, aby możliwie szybko usunąć z ofi cjalnych 
dokumentów, dotyczących pochodzenia określonego dziecka, dane mężczyzny, 
którego z tymże dzieckiem wiąże de facto jedynie prawne domniemanie, z art. 62 
§  1 i §  2 ustawy z dnia 25 lutego 1964  r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy4. 
Oczywiście – mając na uwadze nierzadko powoływaną argumentację dla tych 
wniosków – świadczy to o wysoce uproszczonym postrzeganiu problemu, wobec 
faktu, że w istocie nie ma możliwości absolutnie całkowitego usunięcia tego „nie-
wygodnego”, aczkolwiek udokumentowanego formalnie związku dziecka z do-
mniemanym, lecz nie biologicznym, ojcem (mężem matki). Przekonuje o tym 
regulacja zawarta w art. 67 ust. 4,6, i 7 P.a.s.c.5, ratio art. 67 ust. 1 P.a.s.c. należy 

3 Druk sejmowy nr 2620 Sejmu RP VII kadencji.
4 Tekst jedn.: Dz. U. 2015 r., poz. 2082. [dalej cyt.: K.r.o.]
5 Art. 67 ust. 4 P.a.s.c. stanowi, że „w przypadku sporządzenia nowego aktu urodzenia [...] do 

dotychczasowego aktu urodzenia [...], który nie podlega ujawnieniu, dołącza się wzmiankę do-
datkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia”. Zatem pierwotnie sporządzony akt urodzenia 
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upatrywać się w stworzeniu podwalin pod uporządkowanie materii objętej aktem 
urodzenia dziecka, co do którego doszło do obalenia domniemania pochodzenia 
od męża matki. Ustawodawca nie jest w tej materii konsekwentny, zważywszy 
na fakt, że w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia stary akt (pierwotny 
akt) nie podlega skreśleniu. W gruncie rzeczy dociekliwe dziecko po uzyskaniu 
pełnoletniości zawsze może dotrzeć do danych mężczyzny, z którym de facto nie 
łączą go żadne więzy pokrewieństwa. Na marginesie można jeszcze zauważyć, 
że nie stworzono żadnych mechanizmów gwarancyjnych na okoliczność dal-
szego istnienia pierwotnego (rejestrującego dane objęte domniemaniem) aktu 
urodzenia. Jeśli bowiem sąd zwróci się o odpis zupełny aktu urodzenia (a może 
to robić praktycznie bez ograniczeń przedmiotowych, bo znowu ustawa nie za-
węża zakresu potencjalnych postępowań, w ramach których sąd może skorzystać 
z regulacji zawartej w art. 67 ust. 6 P.a.s.c.), to wydaje się, że ów pierwotny akt 
urodzenia będzie niejako wystawiony na oczy nieokreślonej z góry liczby osób, 
które będą miały dostęp do akt danej sprawy (sąd, strony, uczestnicy, pełnomoc-
nicy, a nadto biegli, urzędnicy sądowi). W takich warunkach dążenie do zapew-
nienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych – zwłaszcza w odniesieniu 
do wspomnianych mężów matek, niebędących rzeczywistymi ojcami – wydaje 
się trudne do realizacji.

Powstaje jednak zagadnienie, czy możliwe jest rozstrzyganie kwestii spo-
rządzenia nowego aktu urodzenia dziecka od razu w orzeczeniu kończącym 
merytorycznie postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa. Innymi słowy, czy sąd 
orzekając w wyroku, iż ustala (w punkcie 1 sentencji), że mężczyzna X (mąż 
matki) nie jest ojcem dziecka Y, równolegle może w kolejnym punkcie tego 
wyroku postanowić, że kierownik USC w miejscowości M ma sporządzić dla 
dziecka Y nowy akt urodzenia.

Pojawił się w literaturze przedmiotu pogląd, że o tym, czy kierownik USC 
ma w takiej sytuacji sporządzić nowy akt, decyduje sąd w orzeczeniu dotyczącym 
obalenia ojcostwa dziecka6. Wyrażony pogląd wskazywałoby na powinność sądu 
rozstrzygnięcia kwestii sporządzenia nowego aktu urodzenia od razu, właśnie 
w postępowaniu z powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. W moim przekonaniu 
jest to jednak pogląd dyskusyjny, zważywszy tak na kwestie materialnoprawne, 
jak i proceduralne. W tej sytuacji bardziej przekonujące jest stanowisko, że 

dziecka, co do którego funkcjonowało domniemanie, że pochodzi od męża matki, nie jest formal-
nie unicestwiany. Co więcej, przepisy przewidują nawet możliwość wydania zupełnego odpisu 
dotychczasowego aktu urodzenia – bądź to na żądanie sądu (ust. 6), bądź też na wniosek dziecka, 
które osiągnęło pełnoletniość (ust. 7).

6 D. Sorbian, [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach stanu cywilnego 
z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, Warszawa 2015, s. 133.
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w przedmiocie sporządzenia nowego aktu urodzenia sąd powinien jednak orze-
kać w osobnym postępowaniu, osobnym postanowieniem.

Przemawiają za tym następujące argumenty:
Po pierwsze – jeśli rozważyć charakter regulacji zawartej w przepisie art. 

67 ust. 1 P.a.s.c., należy opowiedzieć się za twierdzeniem, że przepis (mający, 
w moim przekonaniu, charakter materialno-proceduralny) wyraża absolutnie 
samodzielną, jednolitą i jednostkową podstawę materialnoprawną dla roz-
strzygnięcia sądu w przedmiocie aktu stanu cywilnego w warunkach obalenia 
domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. Wydaje się, że nie ma ko-
nieczności łączenia tej regulacji z jakąkolwiek inną, mającą dawać ewentualnie 
dodatkowe wsparcie materialnoprawne dla wydania orzeczenia o sporządzeniu 
nowego aktu urodzenia. Podobnie jest w przypadku art. 62 P.a.s.c., zgodnie 
z którym akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców oraz akt urodzenia osoby 
pełnoletniej, której tożsamości nie można ustalić ze względu na jej ułomność 
fi zyczną lub psychiczną albo nieznane pochodzenie – sporządza się na podstawie 
orzeczenia sądu opiekuńczego7. W tym miejscu można też powołać regulację 
art. 72 ust. 2 P.a.s.c., zgodnie z którym „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”. Chodzi poniekąd o to, że w przepi-
sach K.r.o. nie ma nie tylko osobnych unormowań, które stanowiłyby dla sądu 
materialnoprawną podstawę orzeczenia o aktach stanu cywilnego dziecka, ale 
i na próżno byłoby w tychże przepisach K.r.o. poszukiwać regulacji, która dozwa-
lałaby bądź wymagałaby kumulatywnego rozstrzygania o kwestiach zaprzecze-
nia ojcostwa i sporządzenia nowego aktu urodzenia. Orzekanie w przedmiocie 
sporządzenia nowego aktu urodzenia jest pochodną zaprzeczenia ojcostwa, ale 
nie działa tu mechanizm koniecznej wzajemności.

Po drugie analiza literalna przepisu art. 67 ust. 1 P.a.s.c. wskazuje na to, 
że obalenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki musi być już 
niejako dokonane, a nie dopiero dziać się przy okazji orzekania o sporządzeniu 
nowego aktu urodzenia równolegle do niego. Trzymając się bowiem dosłow-
nego brzmienia przepisu należy zauważyć, że ustawodawca nie przyjął, iż sąd 
postanowi o sporządzeniu nowego aktu urodzenia: – „orzekając o zaprzecze-
niu ojcostwa” – „uwzględniając powództwo o zaprzeczenie ojcostwa”, czy też 

7 Przepis określa jeszcze, jakie dane ustala i zawiera w swoim rozstrzygnięciu sąd (dane 
dotyczące urodzenia dziecka, nazwisko i imię, imiona rodziców i nazwiska rodowe rodziców, 
przy czym nazwisko nadane dziecku zamieszcza się jako nazwisko rodziców, miejsce urodzenia 
dziecka, które w przypadku niemożności jego nieustalenia jest tożsame z miejscem znalezienia 
dziecka).
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– „w wyroku zaprzeczającym ojcostwo”, albo „podczas zaprzeczania ojcostwa”. 
Zgodnie z przepisem, sąd opiekuńczy może orzec o sporządzeniu nowego aktu 
urodzenia „w przypadku obalenia domniemania ojcostwa męża matki”. Wystar-
czy zwrócić uwagę, że cytowane sformułowanie można by interpretować nie 
inaczej, jak tylko: kiedy doszło do obalenia, w razie obalenia. To zaś nie jest 
tożsame ze wskazaniem: gdy sąd obala, bądź też – w przypadku, podczas, kiedy 
dochodzi – do obalania. Zauważalne jest rozróżnienie czasu dokonania danej 
czynności. Zatem, zanim sąd opiekuńczy postanowi o sporządzeniu nowego 
aktu urodzenia, musi już bezwzględnie zaistnieć w rzeczywistości normatywnej 
prawomocny wyrok sądu zaprzeczający względem określonego dziecka ojco-
stwo męża matki tego dziecka, który jest oczywiście efektem tylko i wyłącznie 
procesu o zaprzeczenie ojcostwa8. Proces o zaprzeczenie ojcostwa męża matki 
dziecka nie wydaje się płaszczyzną proceduralną dla orzekania w przedmiocie 
aktów stanu cywilnego. Uważam, że orzeczenie uwzględniające powództwo o za-
przeczenie ojcostwa musi być prawomocne, aby wywoływało skutki w sferze 
kształtowania treści aktu stanu cywilnego9. Chodzi tutaj o relację orzeczenia 
o sporządzeniu nowego aktu urodzenia dziecka do orzeczenia o zaprzeczeniu 
ojcostwa tego dziecka. Uważam, że ta relacja zasadza się na stosunku następczo-
ści, a nie równoległości.

Po trzecie – pewnym argumentem przemawiającym za możliwością osob-
nego procedowania jest fakt, że zgodnie z omawianym przepisem art. 67 ust. 1 
P.a.s.c. rozstrzyganie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia nie jest dla sądu 
obligatoryjne, a jedynie fakultatywne. Nie nakazuje jednak sądowi bezwzględnie, 
w każdym przypadku, kiedy już wyeliminowano domniemanie z art. 62 K.r.o., 
postanawiać o nowym akcie urodzenia. Widać więc, że nie wiążą się węzłem 
koniunkcji te dwa rozstrzygnięcia: o zaprzeczeniu ojcostwa i o sporządzeniu aktu 
urodzenia. Skoro nie ma potrzeby (czy nawet normatywnej konieczności) ich 
wspólnego, łącznego zaistnienia, to nie ma także solidnych podstaw, aby katego-
rycznie twierdzić, że jeśli sąd zaprzecza ojcostwo, to równocześnie (równolegle) 
postanawia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia.

8 Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., sygn. akt III CKN 1422/00, (OSNC 2001, nr 7–8), 
poz. 106, (Biul. SN 2001, nr 3, poz. 13).

9 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 649; K. Gromek, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 992, s. 994; K. Pietrzykowski, Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 625 – gdzie pod rządami uprzednio obowią-
zującej ustawy o aktach stanu cywilnego podkreślano nawet, że prawomocny wyrok zaprzecza-
jący ojcostwo wywołuje skutki bezpośrednie wobec aktu urodzenia, bez potrzeby wszczynania 
osobnego postępowania nieprocesowego o sprostowanie bądź unieważnienie dotychczasowego 
aktu urodzenia dziecka, właśnie polegające na zamieszczaniu wzmianki dodatkowej. Podobnie 
K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 488.
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Po czwarte – orzekanie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia ma, zgodnie 
z wolą ustawodawcy, leżeć w kompetencji sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy 
to w istocie wydział rodzinny i nieletnich (sąd rodzinny), w gestii którego leży 
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – wynika to 
z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych10. Zauważa się w literaturze, iż pojęcie sądu opiekuńczego ma charakter 
funkcjonalno-proceduralny11. Sąd opiekuńczy rozpoznaje zatem te sprawy, które 
poszczególne przepisy uznają za sprawy opiekuńcze. Taką ustawą szczególną jest 
właśnie ustawa o aktach stanu cywilnego. Warto zauważyć, że sąd opiekuńczy 
realizuje swoje kompetencje zasadniczo na obszarze postępowania nieproceso-
wego, a więc normowanego zwłaszcza przepisami art. 506–525 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego12, zaś w odniesieniu do 
spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – przepisami art. 568–605 
K.p.c. O zaprzeczeniu ojcostwa orzeka natomiast sąd w procesie w postępowaniu 
odrębnym, (art. 453–458 K.p.c.). Brak jest podstaw, aby przyjąć, że w przy-
padku regulacji zawartej w przepisie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. doszło do swoistego 
sprzężenia dwóch, osobnych trybów postępowania przed sądem, a więc trybu 
procesowego i nieprocesowego, ewentualnie do umocowania sądu opiekuńczego 
do procedowania w trybie procesowym. Oczywiście, można wskazać przypad-
ki, kiedy w gestii jednego sądu (jednego składu orzekającego) i to działającego 
w jednym postępowaniu, leży kompetencja do orzekania w sprawach, dla któ-
rych teoretycznie właściwie byłyby różne tryby. Tak jest chociażby w sprawach: 
– o rozwód, kiedy sąd rozwodowy rozstrzyga o kwestiach nie tylko związanych 
z rozwiązaniem małżeństwa, ale i związanych z władzą rodzicielską, czy kon-
taktami, – o ustalenie ojcostwa, gdy sąd ustalając pochodzenie dziecka może 
orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ale gdy 
również sąd nadaje dziecku nazwisko. Przepis art. 67 ust. 1 P.a.s.c. nie ma takiego 

10 Zgodnie z art. 12 § 1a pkt 1 ustawy jednym z wydziałów sądu rejonowego może być wydział 
rodzinny i nieletnich do spraw: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących 
demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od 
środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na pod-
stawie odrębnych ustaw, (Dz. U. 2015 r., poz. 133 ze zm.).

11 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1996, s. 113, s. 341. Sąd Najwyż-
szy w postanowieniu z dnia 30 kwietnia 1997 r. sygn. akt. III CKU 22/97 (OSNC 1997, nr 9, poz. 
139), wskazał, że sąd opiekuńczy nie jest kategorią ustrojowo-organizacyjną. W odróżnieniu od 
pojęcia sądu rodzinnego, sąd opiekuńczy nie jest ani sądem szczególnym, ani nawet wydziałem 
sądu pierwszej instancji. Potwierdza to okoliczność, że kategoria sądu opiekuńczego wprowadzo-
na została do naszego systemu prawnego przez przepisy o postępowaniu w sprawach rodzinnych, 
które z tą kategorią sądu wiążą jedynie uregulowania natury procesowej.

12 Dz. U. 2014 r., poz. 101 ze. zm. [dalej cyt. K.p.c.].
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charakteru, bo nie stanowi przecież równolegle podstawy orzekania w przedmio-
cie zaprzeczenia ojcostwa.

Po piąte – wymaga wyraźnego podkreślenia, że ustawodawca wskazał, 
iż o sporządzeniu nowego aktu urodzenia sąd opiekuńczy ma postanawiać. 
To zdecydowanie kieruje uwagę na formę orzeczenia – czyli postanowienie. 
Ustawodawca nie wskazał w przepisie, że sąd opiekuńczy „może orzec”, „może 
rozstrzygnąć” – to poszerzałoby spektrum rozważań, obejmując zakresem poję-
ciowym ogólnie rzecz biorąc orzeczenia sądowe, a więc nie tylko postanowienia, 
ale i wyroki. Bezdyskusyjnie rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie sporządzenia 
nowego aktu urodzenia dla dziecka, po obaleniu domniemania z art. 62 K.r.o., 
jest rozstrzygnięciem co do meritum, więc musi przybrać postać postanowienia. 
Równolegle poza sporem pozostaje, że do zaprzeczenia ojcostwa dochodzi tylko 
i wyłącznie w formie wyroku, bo to jest jedyna i wyłączna forma rozstrzygnięcia 
merytorycznego w procesie zmierzającym do obalenia domniemania pochodze-
nia dziecka od męża matki. Wynika to z treści art. 316 §  1 in principio K.p.c. 
Wychodziłoby więc na to, że interpretacja omawianego przepisu art. 67 ust. 1 
P.a.s.c. w kierunku dozwalającym jednoczesne orzekanie o zaprzeczeniu ojco-
stwa i sporządzeniu nowego aktu urodzenia mogłaby prowadzić do sprzeczności, 
a przez to rodzić wątpliwości i jako taka nie jest do przyjęcia.

Po szóste – co wiąże się oczywiście z zagadnieniem formy rozstrzygnię-
cia sądowego – trzeba pamiętać o tym, że postanowienia sądu opiekuńczego są 
– wedle art. 578 § 1 K.p.c. skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy 
ogłoszenia nie było – z chwilą ich wydania. W moim przekonaniu – chociaż, jak 
zostanie wskazane dalej, jest to problematyczne – brak wyraźnych, a normatyw-
nych podstaw, aby uznać, że postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie 
sporządzenia nowego aktu urodzenia należałoby zestawiać w tym samym szere-
gu, co postanowienia wyliczone w art. 579 § 1 K.p.c. Te orzeczenia, jak wynika 
wprost z art. 579 § 2 K.p.c., są skuteczne i wykonalne dopiero po uprawomoc-
nieniu się. Brak również podstaw, aby uważać postanowienia wydane w trybie 
art. 67 ust. 1 P.a.s.c. za tożsame – w kontekście swojej skuteczności bądź wy-
konalności – z orzeczeniami wymienionymi w przepisach art. 561 §  1 zdanie 
drugie K.p.c., art. 583 zdanie drugie K.p.c., art. 584 zdanie pierwsze K.p.c., art. 
588 zdanie pierwsze K.p.c., art. 593 zdanie drugie K.p.c., art. 597 §  2 K.p.c. 
Ustawodawca w tych przepisach wskazał postanowienia sądu opiekuńczego 
skuteczne dopiero po uprawomocnieniu. Brak także możliwości, by zestawiać 
omawiane orzeczenia, wydawane na podstawie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. z przepisem 
art. 521 § 1 K.p.c. Jeżeli przepis szczególny inaczej nie stanowi, postanowienie 
orzekające co do istoty sprawy staje się skuteczne, a jeżeli wymaga wykonania 
– także wykonalne, po uprawomocnieniu się. W tym układzie zasadne wydaje się 
w moim przekonaniu stanowisko, że postanowienie sądu opiekuńczego wydane 
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na podstawie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. podlega reżimowi wskazanemu w przepisie 
art. 578 § 1 K.p.c., a w świetle wynikających z tego konsekwencji nie sposób by-
łoby przyjąć, że to postanowienie powinno stanowić składową część orzeczenia 
w procesie o zaprzeczenie ojcostwa. Tutaj jednak powstaje pewna kwestia, którą 
warto rozważyć. Jeśli przyjąć wobec postanowienia sądu opiekuńczego wydane-
go w przedmiocie sporządzenia dla dziecka nowego aktu urodzenia reżim sku-
teczności (czy nawet wykonalności) z momentem ogłoszenia, bądź nawet tylko 
z momentem wydania orzeczenia, to należałoby szanować prawo – na przykład 
matki dziecka, którego ów nowy akt urodzenia ma dotyczyć, do legitymowania 
się tymże postanowieniem przed kierownikiem USC, zaraz po otrzymaniu odpi-
su postanowienia, a przed jego uprawomocnieniem. W tym miejscu jednak rodzi 
się pytanie, czy odpis tego postanowienia (niezawierający jeszcze z oczywistych 
względów adnotacji o dacie prawomocności), byłby wystarczającą podstawą do 
sporządzenia przez kierownika USC nowego aktu urodzenia dziecka. Wystarczy 
bowiem odwołać się do treści art. 4 ust. 1 P.a.s.c., zgodnie z którym sądy prze-
kazują 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, jak 
również do treści art. 24 ust. 2 P.a.s.c. Analiza tego przepisu wydaje się wskazy-
wać, że jeśli chodzi o orzeczenia sądowe, to przymiot podstawy dla działania kie-
rownika USC mają tylko takie, które są prawomocne a data uprawomocnienia się 
orzeczenia ma być uwidoczniona pod postacią adnotacji na odpisie orzeczenia. 
Wydaje się zatem, że jednak brak podstaw, aby sporządzić nowy akt urodzenia 
dla dziecka, w warunkach wskazanych w art. 67 ust. 1 P.a.s.c., tylko i wyłącznie 
w oparciu o treść nieprawomocnego, ale przecież już skutecznego z momentem 
wydania, postanowienia sądu opiekuńczego, skoro przepisy ustawy odwołują się 
tylko do prawomocnych orzeczeń sądowych, jako podstawy sporządzenia aktu 
stanu cywilnego. Przekonująca w tym układzie wydaje się więc koncepcja, że 
jednak postanowienie sądowe o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, wydane 
w oparciu o treść art. 67 ust. 1 P.a.s.c. wymaga koniecznie uzyskania przymiotu 
prawomocności, aby wywoływać skutki w obszarze aktów stanu cywilnego. Ow-
szem, takie postanowienie podlega regulacji przepisu art. 578 K.p.c., ale skutek 
w postaci zdolności do bycia dokumentem, stanowiącym podstawę sporządze-
nia nowego aktu urodzenia dopełni się z momentem uprawomocnienia się tego 
orzeczenia dla zadośćuczynienia wymogom przepisu art. 4 P.a.s.c.

Faktem jest, że żaden przepis ustawy P.a.s.c. nie stanowi wprost, że nowy 
akt urodzenia dla dziecka, wobec którego nastąpiło obalenie domniemania po-
chodzenia od męża matki może być sporządzony tylko w oparciu o prawomoc-
ne postanowienie sądu opiekuńczego, ale ta konkluzja bazująca na warunku 
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prawomocności wynika z innych przepisów ustawy i trudno byłoby znaleźć 
podstawę dla twierdzenia przeciwnego. Absolutnie nieumocowanym w prze-
pisach P.a.s.c. byłby pogląd, że akurat wyjątkowo, w przypadku postanowienia 
o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, po obaleniu domniemania z art. 62 
K.r.o. – podstawą dla sporządzenia nowego aktu stanu cywilnego byłoby po-
stanowienie nieprawomocne. Oczywiście można stwierdzić, że w tym przypad-
ku ustawodawca mógł być bardziej skrupulatny i konsekwentny, wprowadzając 
na przykład nowe unormowanie w przepisach procedury cywilnej – chociażby 
na wzór przepisu art. 584 K.p.c. – i wskazać, że postanowienie o sporządzeniu 
nowego aktu urodzenia staje się skuteczne dopiero po uprawomocnieniu się13.

Obecnie pozostaje jedynie przyjąć, że zasadniczo postanowienie sądu, wy-
dane w oparciu o treść art. 67 ust. 1 P.a.s.c. podlega reżimowi z art. 578 § 1 K.p.c., 
ale na gruncie P.a.s.c. wywoła skutek tylko jako orzeczenie prawomocne. Czy 
równocześnie można w brzmieniu przepisu art. 4 ust. 1 P.a.s.c. doszukiwać się 
charakteru regulacji szczególnej, wyłączającej działanie art. 578 § 1 K.p.c. i czy 
w ogóle zachodzi kolizja między tymi unormowaniami? Skoro z jednej strony 
mamy do czynienia z przepisem o skuteczności i wykonalności postanowień 
sądu opiekuńczego, zawartym w akcie prawnym rangi kodeksowej, aczkolwiek 
w swym zasadniczym i niejako wyjątkowym kształcie – niezmienianym od po-
czątku istnienia Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r.14 Z drugiej strony, 
regulacja kształtująca warunki dla sporządzania aktów stanu cywilnego, a ściśle 
stawiająca dla orzeczeń, będących podstawą sporządzenia tych aktów, wymóg 
prawomocności, ma rangę ustawy. Czy dochodzi do relacji przepisu wcześniej-
szego z przepisem późniejszym? Myślę, że kolizji nie należy się doszukiwać, 
poprzestając na ustaleniu, że po prostu dla potrzeb działania kierownika USC, 
który miałby sporządzić nowy akt urodzenia, miarodajną podstawą będzie odpis 
prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego.

Po siódme – pewnych argumentów na rzecz możliwości, czy nawet za-
sadności późniejszego (osobnego) orzekania w przedmiocie sporządzenia no-
wego aktu urodzenia, wydaje się dostarczać przepis art. 67 ust. 5 P.a.s.c. Tutaj 
oczywiście wymaga od razu uwagi i rozstrzygnięcia kwestia terminu, w jakim 
należy spodziewać się sporządzenia tego nowego aktu urodzenia. Ustawa tego 
nie reguluje wprost, ale można posiłkować się w tym zakresie dwoma innymi 
przepisami P.a.s.c. Pierwszy z nich, to art. 52 ust. 1 P.a.s.c., zgodnie z którym akt 

13 Przy okazji wprowadzania P.a.s.c. nowelizowano przepisy K.p.c. – mocą art. 116 ustawy 
zmieniono art. 564 pkt 5 K.p.c. oraz dodano w art. 581 przepis § 21.

14 Przepis art. 578 K.p.c. został zmieniony tylko raz, w oparciu o treść art. 202 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 
887 ze zm.), dotychczasową treść przepisu ujęto w § 1, a dodano § 2.
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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 urodzenia15. Drugi z nich, to art. 4 ust. 1 P.a.s.c. in fi ne, zgod-
nie z którym sąd w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, 
stanowiącego podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego przekazuje odpis 
tego prawomocnego orzeczenia z adnotacją o dacie uprawomocnienia. Analiza 
tych unormowań prowadzić może do wniosku, że w razie wydania przez sąd 
opiekuńczy postanowienia o sporządzeniu dla dziecka nowego aktu urodzenia, 
kierownik USC powinien sporządzić ten nowy akt w dniu, w którym otrzyma 
z sądu odpis prawomocnego postanowienia, wydanego w oparciu o treść art. 67 
ust. 1 P.a.s.c. Gdyby zatem przyjąć, że sąd orzeka o sporządzeniu nowego aktu 
urodzenia tylko i wyłącznie w wyroku zaprzeczającym ojcostwo, to prowadzi-
łoby to do wniosku, że w dwudziestym drugim dniu od wydania i ogłoszenia 
orzeczenia (zawierającego te dwa rozstrzygnięcia) zaczyna dla sądu bieg siedmio-
dniowy termin z art. 4 ust. 1 P.a.s.c. Jeśli sąd doręczy kierownikowi USC odpis 
orzeczenia bezzwłocznie, na przykład nazajutrz po uprawomocnieniu orzeczenia, 
to kierownik USC powinien właściwie w tym samym dniu sporządzić nowy 
akt urodzenia. Jest bezdyskusyjnym, że w takim okresie nie dojdzie nigdy do 
prawomocnego ustalenia ojcostwa w wyroku. Bardziej już prawdopodobne jest, 
że w ciągu tych siedmiu dni po uprawomocnieniu się wyroku zaprzeczającego 
ojcostwo dojdzie do uznania ojcostwa. Zatem bezkrytyczne przyjmowanie art. 
67 ust. 5 P.a.s.c. prowadziłoby do konkluzji, że ten nowy akt urodzenia, sporzą-
dzony zaraz po zaprzeczeniu ojcostwa, byłby tylko aktem przejściowym, który 
później, w razie prawomocnego ustalenia ojcostwa, zostanie i tak wzbogacony 
o wzmiankę dodatkową, zgodnie z art. 66 ust. 1 P.a.s.c. Czy taki jest sens regulacji 
z art. 67 ust. 1 P.a.s.c., aby tylko i wyłącznie rugować z treści dokumentu wpisy 
o domniemanym ojcostwie męża matki? Uważam, że regulacja zawarta w tym 
przepisie powinna być interpretowana w sposób bardziej elastyczny, adekwatny 
do sytuacji i potrzeb. Ustawodawca nie narzuca obowiązku sporządzenia nowego 
aktu urodzenia z treścią określoną wyłącznie w art. 67 ust. 5 P.a.s.c. in fi ne, po-
nieważ dopuszcza możliwość sporządzenia tego aktu z uwzględnieniem skutków, 
jakie niesie ze sobą dla sytuacji prawnej (stanu cywilnego) dziecka prawomocny 

15 Art. 17 stanowi: „W przypadku osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu reje-
stracji 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”. Oczywiście ten przepis nie ma 
w przedmiotowych rozważaniach praktycznego znaczenia, skoro podstawą dla działania kierow-
nika USC będzie odpis prawomocnego orzeczenia sądu, nadesłany przez ten sąd, wobec czego 
z okoliczności wprost wynika, że nie ma tutaj racji bytu „osobisty udział osoby w czynności”.



Sporządzenie nowego aktu urodzenia dla dziecka, w przypadku obalenia domniemania...  75

wyrok ustalający ojcostwo. Ważąc jednak wskazaną wyżej kwestię czasową, rela-
cję procesu o ustalenie ojcostwa do procesu o zaprzeczenie ojcostwa16, bardziej 
zrozumiałym byłoby przyjąć, że nie należy „spieszyć się” z orzekaniem o sporzą-
dzeniu nowego aktu urodzenia w wyroku zaprzeczającym ojcostwo i że równie 
dobrze można w tym przedmiocie orzec później, kiedy już właśnie wiadomo, że 
oprócz zaprzeczenia ojcostwa doszło także do ustalenia ojcostwa.

Po ósme – wydaje się, że wąskie rozumienie omawianego przepisu, w istocie 
ograniczające możliwość rozstrzygania o sporządzeniu nowego aktu urodzenia 
tylko do przypadków, gdy równolegle dochodzi do zaprzeczenia ojcostwa (oba-
lenia domniemania pochodzenia dziecka od męża matki) defi nitywnie wyklucza-
łoby możliwość postanowienia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia w dwóch 
następujących sytuacjach. W pierwszej w odniesieniu do dziecka, co do którego 
jego pierwotny (pierwszy) akt urodzenia sporządzono przed dniem 1 marca 
2015 r. i co do którego do prawomocnego zaprzeczenia ojcostwa doszło przed 
dniem 1 marca 2015  r. W drugiej – w odniesieniu do dziecka, co do którego 
doszło do prawomocnego zaprzeczenia ojcostwa, nawet w takich warunkach, że 
dziecko urodziło się już po dniu 1 marca 2015 r., po czym domniemanie jego 
pochodzenia od męża matki obalono prawomocnie na przykład w połowie roku 
2015 r., ale nie zgłaszano dotąd żądania orzeczenia o sporządzeniu nowego aktu 
urodzenia, a później jeszcze nastąpiło ustalenie pochodzenia dziecka od danego 
mężczyzny. Jeśli tak miałoby być, by art. 67 ust. 1 P.a.s.c. rozumieć tak wąsko, 
to należałoby zastanowić się, dlaczego owa „perspektywa zabezpieczenia wła-
ściwych standardów ochrony danych osobowych”, o której wspomniano w uza-
sadnieniu projektu ustawy miałaby nie rozpościerać się również i przed tymi 
podmiotami, których dotyczyły akty urodzenia sporządzane właśnie przed dniem 
1 marca 2015 r. (i dlaczego nowa ustawa miałaby te wcześniejsze akty urodzeń 
niejako dyskwalifi kować), bądź też przed tymi podmiotami, które uprzednio były 
jedynie zaangażowane w sam proces o zaprzeczenie ojcostwa, dążąc do obalenia 
domniemania – w tym celu, aby następnie wyklarować sytuację prawną dziecka, 
poprzez ustalenie jego pochodzenia od konkretnego mężczyzny (czy to w drodze 
procesu o ustalenie ojcostwa, czy to w drodze aktu uznania ojcostwa). Jeśli cho-
dzi o pierwszą sytuację, w gruncie rzeczy żaden z przepisów przejściowych P.a-
.s.c. nie wyłącza możliwości zastosowania regulacji o sporządzaniu nowego aktu 
urodzenia do dziecka, któremu sporządzono pierwszy akt urodzenia bazujący na 
następnie obalonym domniemaniu ojcostwa, jeszcze przed wskazaną datą mar-
cową. Uważam, że można uznać możliwość sporządzania nowego aktu urodzenia 

16 Jak stanowi art. 72 § 1 K.r.o.: „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż 
jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo 
przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu”.
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bez stosowania cezury dnia 1 marca 2015 r. Owszem, pojawia się w tym miejscu 
wątek wstecznego działania ustawy, a konkretnie rozważenia, czy regulacje które 
obowiązują od dnia 1 marca 2015 r. w zakresie aktów stanu cywilnego, a szcze-
gólnie aktów urodzeń, mogłyby znaleźć zastosowanie w aspekcie aktów urodzeń 
sporządzonych przed wskazaną datą. Z miejsca należy jednak sprecyzować, że 
nie ma tu mowy o globalnym stosowaniu przepisów, tylko o wątku możliwości 
sporządzenia nowego aktu urodzenia w ściśle określonych warunkach (czyli po 
obaleniu domniemania z art. 62 K.r.o.). Wystarczy wziąć pod uwagę sytuację, 
gdy dziecko urodziło się w listopadzie 2014 r., po czym niezwłocznie sporządzo-
no akt urodzenia tego dziecka, ze wskazaniem danych wynikających z działania 
domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. Następnie mąż matki wniósł 
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, które skutkowało wydaniem przez sąd wy-
roku zaprzeczającego ojcostwo, przy czym w postępowaniu uzyskano praktycznie 
tylko dowód z analizy polimorfi zmu DNA (wykluczającej ojcostwo męża matki 
dziecka), natomiast nie występował w tej sprawie świadek w osobie aktualnego 
partnera matki, który wskazywałby na swoje biologiczne ojcostwo i który by 
deklarował chęć szybkiego uznania ojcostwa. Zatem po prawomocnym zaprze-
czeniu ojcostwa, które nastąpiłoby na przykład z dniem 28 lutego 2015  r. nie 
byłoby nawet widoków na szybkie ustalenie pochodzenia dziecka. To ustalono 
by dopiero w efekcie powództwa matki o ustalenie ojcostwa, wyprowadzonego 
przykładowo w marcu 2015 r., gdzie w postępowaniu również sąd korzystałby 
z analizy polimorfi zmu DNA, wskazującej na pochodzenie dziecka od konkret-
nego mężczyzny, a wydany wyrok ustalający uprawomocniłby się w kwietniu 
2015 r. Albo w analogicznym układzie faktycznym, czyli co do dziecka urodzo-
nego w listopadzie 2014 r., objętego domniemaniem z art. 62 K.r.o. doszło do 
zaprzeczenia ojcostwa, ale z inicjatywy matki, przy czym w procesie wystąpił 
świadek, przekonany o swoim biologicznym ojcostwie, po czym sąd wydał wy-
rok w dniu 6 lutego 2015 r., który uprawomocnił się właśnie w dniu 28 lutego 
2015  r., wobec czego biologiczny, faktyczny ojciec dziecka najwcześniej mógł 
złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w dniu 2 marca 2015  r. – czyli pod 
rządami nowego Prawa o aktach stanu cywilnego.

Czy sytuacja objętego tymi procedurami dziecka ma rzeczywiście – nie tyle 
racjonalne, co normatywne – podstawy różnić się od sytuacji dziecka urodzo-
nego po dniu 1 marca 2015  r., które byłoby w analogicznym położeniu (obję-
cie domniemaniem, konieczność zaprzeczenia ojcostwa, ustalenie pochodzenia 
od innego mężczyzny), ale którego pierwotny akt urodzenia sporządzono by 
już pod rządami ustawy z 2014 r.? Sam przepis art. 67 ust. 1 P.a.s.c., ani żaden 
inny przepis nowej ustawy nie stanowią, że sporządzenie nowego aktu urodze-
nia może dotyczyć tylko dokumentów, które pierwotnie były sporządzone po 
dacie 1 marca 2015 r.
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Na marginesie wydaje się konieczna uwaga, że w takiej sytuacji nie wydaje 
się możliwe stosowanie w odniesieniu do aktów urodzeń dzieci, względem któ-
rych dochodziło do obalania domniemania, że pochodzą one od mężów ich ma-
tek, przepisu art. 127 P.a.s.c., który przewiduje szczególną sytuację do wdrożenia 
procedury unieważnienia aktu stanu cywilnego. Zasadnym jest bowiem w tym 
miejscu przypomnieć, że pod rządami poprzedniej ustawy w sytuacji, kiedy za-
przeczano ojcostwo, nie widziano podstaw i potrzeby dla unieważniania dotych-
czasowego aktu urodzenia dziecka, ponieważ dochodziło do transponowania 
skutków prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwo na grunt rejestracji 
stanu cywilnego za pomocą wzmianki dodatkowej17. Brak zatem możliwości 
przyjęcia, że w omawianym przykładzie należałoby stosownie do powołanego 
przepisu uskuteczniać tryb unieważnienia sporządzonego przed dniem 1 mar-
ca 2015  r. – aktu urodzenia dziecka. Należy także wskazać, że w omawianym 
przykładzie nie wydaje się wystarczające odwołanie się do przepisu art. 134 
ust. 6 P.a.s.c., zgodnie z którym akty urodzenia sporządzone przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy, które nie zawierają imienia, nazwiska i nazwiska 
rodowego ojca, mogą zostać uzupełnione, na wniosek osoby, której akt dotyczy, 
lub jej przedstawiciela ustawowego, na podstawie przepisów niniejszej ustawy, 
w formie czynności materialno-technicznej. Ten przepis odwołuje się wyłącznie 
do wątku aktów urodzeń, sporządzonych przed dniem 1 marca 2015 r., ale nie-
zawierających: imienia, nazwiska i nazwiska rodowego ojca. Powstaje pytanie, 
jakie to są konkretnie akty urodzeń, w jakich warunkach powstałe? Czy chodzi 
tutaj wyłącznie o akt urodzenia sporządzony w oparciu o treść art. 61 ust. 2 w zw. 
z art. 61 ust. 1 P.a.s.c. Najwidoczniej właśnie tak. Czyli ten przepis nie miałby 
zastosowania do sytuacji potencjalnego rozstrzygania o nowym akcie urodze-
nia, w trybie art. 67 ust. 1 P.a.s.c., bo nie byłoby przecież przesłanki obalenia 
domniemania z art. 62 K.r.o.

W tym miejscu warto poruszyć także wątek ewentualnej retroakcyjności 
P.a.s.c. Nie sposób pominąć faktu, że w przeszłości, na kanwie wprowadzonego 
jeszcze P.a.s.c. z 1986 r., Sąd Najwyższy uznał, iż art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny18 stosuje się do zagadnień międzyczasowych dotyczą-
cych przepisów o aktach stanu cywilnego19. Chodzi tutaj o uchwałę SN z dnia 
30 czerwca 1987  r. sygn. akt III CZP 32 / 87, gdzie wskazano, iż po wejściu 
w życie ustawy z dnia 29 września 1986  r. – prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz. U. z 1986  r. Nr 36, poz. 180) może być stosownie do art. 49 tego prawa 

17 K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 625.
18 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. [dalej cyt.: K.c.].
19 M. Kłoda, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, 

Warszawa 2015, s. 41.
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sporządzony nowy akt urodzenia przysposobionego także w wypadkach orzecze-
nia przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy [...] przysposobienia pełnego (art. 121 K.r.o.), 
na które rodzice wyrazili zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego (art. 
118 § 2 K.r.o. w pierwotnym brzmieniu i art. 118 § 3 K.r.o. w brzmieniu po no-
welizacji)20. Oczywiście należy powtórzyć i wyraźnie podkreślić, że omawiana 
uchwała dotyczyła wątku art. 49 P.a.s.c. z 1986  r. (czyli materii, która obecnie 
unormowana jest w art. 72 P.a.s.c.). Nie sposób, rzecz jasna, przenosić bezkry-
tycznie poglądów wyrażonych w 1987  r. na grunt obecnego P.a.s.c. Wymaga 
zatem rozważenia kwestia retroakcyjności przepisów P.a.s.c., szczególnie w kon-
tekście art. 67 ust. 1 P.a.s.c. Tutaj wszak należy pokrótce wskazać, że zasada nie-
retroakcji, wyrażana łacińską paremią lex retro non agit, polega na tym, że ustawa 
działa tylko na przyszłość, nie obejmując swoją mocą okresu poprzedzającego jej 
wejście w życie21. Jeśli chodzi P.a.s.c., to nieodzownym jest w tym miejscu zauwa-
żyć, że ustawa ta ma charakter rejestracyjno – dokumentujący w odniesieniu do 
stanu cywilnego (bowiem akt stanu cywilnego zgodnie z art. 2 ust. 2 P.a.s.c. jest 
właściwie jedynie formą rejestracji stanu cywilnego). Wynika to wprost z art. 1 
P.a.s.c., zgodnie z którym reguluje ona zasady i tryb rejestracji stanu cywilne-
go oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Innymi 
słowy, regulacje zawarte w ustawie mają, względem stanu cywilnego, charakter 

20 W uzasadnieniu tego stanowiska wskazywano, że nie istnieją „żadne racjonalne przesłanki 
przemawiające za tym, aby dzieci przysposobione przed dniem 1 marca 1987 r. wspólnie przez 
małżonków ze skutkami przewidzianymi w art. 121 k.r.o. znajdowały się w gorszym położeniu 
w tym znaczeniu, że przy otrzymaniu zupełnego odpisu aktu urodzenia bez trudu mogłyby po-
wziąć wiadomość o przysposobieniu, podczas gdy dzieci przysposobione po dniu 1 marca 1987 r. 
miałyby szansę uniknięcia takiej wiadomości”. Sąd Najwyższy zauważył, że „jeżeli dopuszczalne 
jest sporządzenie nowego aktu urodzenia przysposobionego, jeżeli sąd opiekuńczy tak postano-
wi, to takie postanowienie sądu może zapaść również i wówczas, gdy akt urodzenia przysposo-
bionego został już sporządzony stosownie do przepisów obowiązujących w dacie rejestracji tego 
zdarzenia, ale przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 września 1986 r. Rozwiązanie takie, 
zabezpieczając w sposób dostateczny interesy dziecka, w niczym przy tym nie naruszałoby skut-
ków materialnoprawnych przysposobienia”. Dostrzeżono przy tym, iż nowe przepisy nie statuują 
zasady mocy wstecznej w zakresie rejestracji stanu cywilnego w związku z orzeczonym przy-
sposobieniem przed nowelizacją lub zmianą prawa o aktach stanu cywilnego, przez co wszelkie 
zmiany stanu prawnego obowiązują dopiero z dniem wejścia w życie poszczególnych, a nowych 
przepisów, to jednak te nowe przepisy mogą mieć moc wsteczną, jeśli wynika to z ich celu, przy 
czym nie chodzi o „ogólną celowość (w znaczeniu postulatywnym)”, a o to, by ów cel wynikał 
z istoty i rzeczywistej intencji ustawodawcy, dających się obiektywnie ustalić (wskazywano, że 
pewne znaczenie mogą mieć np. ogólne tendencje rozwoju prawa w określonym, bardziej uzasad-
nionym kierunku)

21 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011, s. 51.
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porządkujący, ale raczej nie kształtujący22. Jak wskazuje art. 2 ust. 1 P.a.s.c. stan 
cywilny to sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące oso-
bę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia 
sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego. Jest pewnym, 
że postanowienie sądu opiekuńczego o sporządzeniu nowego aktu urodzenia 
dziecka po obaleniu domniemania pochodzenia dziecka od męża matki nie ma 
charakteru orzeczenia kształtującego stan cywilny. Charakter kreacyjny, konsty-
tutywny ma w tym kontekście wyłącznie wyrok zaprzeczający ojcostwo, który 
jest zdarzeniem kształtującym sytuację prawną dziecka, a którego skutki, sięgając 
wstecz, rozciągają się i na przyszłość23. Postanowienie o sporządzeniu nowego 
aktu urodzenia, wydane względem tego dziecka właśnie w oparciu o treść art. 
67 ust. 1 P.a.s.c. niczego w sferze stanu cywilnego dziecka nie zniweluje i nie 
unicestwi, ale nawet nie zmodyfi kuje. Uważam, że omawiany przepis można 
traktować wyłącznie jako potencjalną podstawę swoistego uporządkowania do-
kumentacji dziecka, które zostało zastane przez nową ustawę w skonkretyzowa-
nej już przecież sytuacji prawnej (w ustalonym stanie cywilnym), na którą to 
sytuację art. 67 ust. 1  P.a.s.c. absolutnie nie wpływa modyfi kująco. Konkluzją 
przedstawionych uwag jest stwierdzenie, że nie ma w tym przypadku problemu 
wstecznego działania ustawy.

Postawione argumenty, w sumie pozwalają przyjąć, że możliwe, a nawet 
zasadne jest dopuszczenie stanowiska, że o nowym akcie urodzenia dziecka, 
po obaleniu domniemania z art. 62 K.r.o. sąd opiekuńczy powinien orzekać 
w osobnym postępowaniu nieprocesowym. Tutaj oczywiście otwierają się ko-
lejne zagadnienia.

Pierwszym z nich jest sposób inicjowania postępowania. Wydaje się uza-
sadnione przyjąć, że postępowanie w przedmiocie sporządzenia nowego aktu 
urodzenia w trybie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. może być wszczęte przez sąd z urzędu, 
ale również na wniosek. Idąc dalej, trzeba zaznaczyć, że opcja ex offi  cio wyni-
ka wprost z przepisu art. 570 K.p.c., zgodnie z którym sąd opiekuńczy może 
wszcząć postępowanie z urzędu, pośrednio z treści przepisu art. 506 K.p.c. in fi ne, 

22 Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 30 listopada 1994 r., sygn. akt III CZP 99 / 
94 – jakkolwiek w odniesieniu do przepisów regulujących sporządzanie aktów stanu cywilnego 
w konsekwencji orzeczenia przysposobienia, to jednak w moim przekonaniu adekwatnie do ca-
łokształtu regulacji dotyczącej aktów stanu cywilnego – wskazał, że przepisy te mają „charakter 
norm regulujących następstwa czynności prawnych dokonanych na podstawie kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego” i „zawierają unormowanie problemów techniczno-organizacyjnych”.

23 Jak wskazuje Sąd Najwyższy, wyrok uwzględniający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
ma charakter kształtujący, zawierający ustalenie obejmujące okres wsteczny, zob. uchwała SN 
z dnia 22 lutego 1980 r., sygn. akt III CZP 6 / 80, (OSNCP 1980, nr 9, poz. 159); uchwała SN 
z dnia 11 października 1982 r., sygn. akt. III CZP 22 / 82, (OSNCP 1983, nr 1, poz. 2).
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zgodnie z którym w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może wszcząć po-
stępowanie także z urzędu. Skoro o sporządzeniu nowego aktu urodzenia ma 
rozstrzygać sąd opiekuńczy, to konsekwencją tego, wobec braku odmiennego 
wskazania ustawowego, jest założenie, że sąd może zadziałać z urzędu. Jest to 
dosyć logiczne, że sąd, który prowadziłby proces o zaprzeczenie ojcostwa, po 
prawomocnym zakończeniu postępowania miałby pewną wiedzę o istnieniu 
przesłanki do postanowienia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, pozosta-
wałaby jeszcze tylko kwestia właściwości miejscowej sądu. Oczywiście może 
jednak rodzić kontrowersje, czy sąd opiekuńczy mógłby orzekać w przedmio-
cie nowego aktu urodzenia bez woli ze strony potencjalnie zainteresowanych 
(np. wobec sygnału od kierownika USC, który otrzymał odpis prawomocnego 
wyroku zaprzeczającego ojcostwo i dokonał wskutek tego wzmianki dodatko-
wej)? Osobiście opowiadałbym się za działaniem sądu w tym zakresie jedynie na 
wniosek24. Takie stanowisko wynika z przepisu art. 506 K.p.c. in principio, wedle 
którego sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek. Na marginesie 
przedstawionych uwag można wskazać, że w odniesieniu do możliwości orzecze-
nia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia ustawodawca nie był tak skrupulatny, 
jak chociażby w przypadku określania warunków orzekania przez sąd o: spro-
stowaniu aktu stanu cywilnego w trybie art. 36 P.a.s.c.; uzupełnieniu aktu zgonu 
w trybie art. 38 P.a.s.c.; unieważnieniu aktu stanu cywilnego w trybie art. 39 
P.a.s.c.; ustaleniu treści aktu stanu cywilnego w trybie art. 40 P.a.s.c. Jakkolwiek 
cechą wspólną tych wszystkich instytucji prawnych jest to, że pozostawiono je 
w gestii sądu orzekającego w postępowaniu nieprocesowym, a nie sądu opie-
kuńczego, to przy tym uwypuklono znaczenie wniosku o podjęcie określonego 
rozstrzygnięcia, jakkolwiek z treści art. 40 P.a.s.c. wynika także, iż możliwe jest 
działanie z urzędu w przypadku ustalania treści aktu.

Drugim zagadnieniem jest właściwość sądu opiekuńczego. Podstawy praw-
nej dla wskazania sądu właściwego należałoby poszukiwać wyłącznie w treści art. 
569 § 1 K.p.c., nie zaś posiłkować się treścią przepisu art. 508 § 1 K.p.c. Zatem 
kompetentnym miejscowo do orzekania na podstawie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. jest 
sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku 
miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu, zaś w braku i tej 
podstawy – sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Osobą, której po-
stępowanie ma dotyczyć jest jedynie dziecko, dla którego ma być sporządzo-
ny nowy akt urodzenia. Myślę, że rozciąganie omawianego pojęcia na osoby, 
które – poza samym dzieckiem – są uwidocznione w dotychczasowym akcie 

24 Oczywiście wniosek taki podlegałby regułom zawartym w art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 7a w zw. 
z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o koszach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
z 2014, poz. 1025 ze zm.), a więc podlegałby opłacie sądowej stałej w kwocie 40 PLN.
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urodzenia, poprzez wpis pierwotny bądź wzmiankę, nie jest potrzebne i uza-
sadnione prawnie25. Właściwość przewidziana w przepisie art. 508 §  1 K.p.c. 
nie wchodzi oczywiście w grę, zważywszy na to, że przepis art. 569 §  1 K.p.c. 
ma w tym kontekście charakter regulacji szczególnej (lex specialis), zważywszy 
dodatkowo na kwalifi kację sądu orzekającego w sprawie jako sądu opiekuńczego.

Trzecim zagadnieniem jest krąg uczestników postępowania, w tym pod-
miotów uprawnionych (legitymowanych) do złożenia wniosku. Jestem zdania, 
że wniosek mógłby złożyć każdy, kto byłby nie tyle faktycznie, ale prawnie, za-
interesowany sporządzeniem nowego aktu urodzenia dla dziecka będąc pod-
miotem w pierwotnym akcie uwidocznionym. Na pewno należy wziąć pod 
uwagę samo dziecko (działające przez przedstawiciela ustawowego, jeśli jest 
małoletnie), matkę dziecka, męża matki, co do którego obalono domniemanie, 
iż dziecko pochodzi od niego, ale także biologicznego ojca, który oczywiście 
fi gurowałby już w pierwotnym akcie urodzenia, w wyniku zamieszczenia tam 
wzmianki o ustaleniu pochodzenia dziecka (czy to w drodze uznania ojcostwa, 
czy w drodze sądowego ustalenia ojcostwa). Na marginesie zasadnym jest za-
uważyć, że przyznanie biologicznemu ojcu dziecka, w sytuacji kiedy jest on już 
wprowadzony do pierwotnego aktu urodzenia poprzez wzmiankę przymiotu 
nie tylko potencjalnego wnioskodawcy, ale i uczestnika postępowania, stanowić 
może jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że sąd opiekuńczy o spo-
rządzeniu nowego aktu urodzenia powinien orzekać w osobnym postępowaniu 
nieprocesowym, a nie w ramach zaprzeczenia ojcostwa. Tutaj bowiem warto 
wspomnieć, że biologiczny ojciec, nawet deklarujący otwarcie swoje pokrewień-
stwo z dzieckiem, które samo jest jeszcze objęte domniemaniem z art. 62 K.r.o., 
praktycznie nie jest w stanie zaistnieć w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa inaczej, 
jak tylko w charakterze świadka. Do momentu uprawomocnienia się wyroku 
zaprzeczającego ojcostwo męża matki, nie może on bowiem prawnie usankcjo-
nować swojego ojcostwa, a przecież w ramach procesu o zaprzeczenie ojcostwa 
męża matki nie mógłby mieć nawet statusu interwenienta ubocznego26. Jeśliby 
natomiast konsekwentnie twierdzić, że o nowym akcie urodzenia należy rozstrzy-
gać tylko i wyłącznie w ramach toczącego się procesu o zaprzeczenie ojcostwa, to 
wiadomym jest, że biologiczny ojciec dziecka, który dopiero później się ujawni, 

25 W judykaturze i literaturze przedmiotu przyjęto, że „osobą, której postępowanie ma doty-
czyć” jest małoletni lub inna osoba, której brak zdolności do czynności prawnych i która pozosta-
je pod władzą rodzicielską lub opieką – tak m.in. uchwała SN z dnia 21 lutego 1968 r., sygn. akt III 
CZP 105/67, (OSNC 1968, nr 10, poz. 162); M. Malczyk, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 
Tom I. Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra – Błaszczykowska, Warszawa 2013, s. 1430.

26 K. Piasecki, Kodeks..., s. 666–667; K. Pietrzykowski, Kodeks…, s. 636–637 i tam powołane 
orzecznictwo, zwłaszcza orzeczenie SN z dnia 4 czerwca 1956 r., sygn. akt 4 CR 1039 / 55, (OSN 
1957, Nr 11, poz. 51).
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byłby faktycznie pozbawiony już na przyszłość jakiejkolwiek osobistej możności 
zainicjowania przed sądem postępowania o sporządzenie dziecku nowego aktu 
urodzenia, gdzie on byłby wpisany jako ojciec dziecka, bez konieczności sięga-
nia do wzmianki dodatkowej. Uważam za możliwe również złożenie wniosku 
o rozstrzygnięcie w trybie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. przez prokuratora, tym bardziej 
jeśli uprzednio prokurator działał w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa, gdzie 
jego udział jest obligatoryjny. Jeśli chodzi o uczestników postępowania o sporzą-
dzenie nowego aktu urodzenia, uprzednio wyliczone podmioty, a więc te, które 
fi gurują już w pierwotnym akcie urodzenia, mogą uczestniczyć w postępowaniu 
o sporządzenie nowego aktu urodzenia. Tutaj mamy do czynienia z kategorią 
interesu prawnego, zważywszy na fakt, że legitymację do występowania w cha-
rakterze uczestnika w takim postępowaniu należy wyprowadzać z przepisu art. 
510 § 1 in principio K.p.c. Uważam, że materialnej podstawy wyrażającej interes 
prawny można w kontekście omawianego zagadnienia poszukiwać w przepisach 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych27, jak również 
w przepisie art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności28, który odnosi się do ochrony życia prywatnego i rodzinnego.

Osobnym problemem w omawianym kontekście jest kwestia reprezentacji 
w postępowaniu małoletniego dziecka. Powstaje bowiem pytanie, czy małoletni 
w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym sporządzenia dla niego nowego 
aktu urodzenia, może być reprezentowany przez rodzica, jako przedstawiciela 
ustawowego, czy powinien mieć ustanowionego kuratora procesowego, zważyw-
szy na treść art. 98 § 1 pkt 2 w zw. z art. 98 § 3 K.r.o.29 Z jednej strony bowiem, 
gdyby wniosek o nowy akt urodzenia złożył mąż matki dziecka, po obaleniu 
domniemania ojcostwa, a więc podmiot niedysponujący już władzą rodziciel-
ską, nie byłoby konfl iktu interesów i małoletni mógłby działać w postępowaniu 
poprzez swoją matkę. Gdyby jednak wniosek złożyła matka dziecka, działają-
ca we własnym imieniu, albo też biologiczny ojciec dziecka ujawniony w akcie 
urodzenia poprzez wzmiankę o prawomocnym wyroku ustalającym ojcostwo 
albo wzmiankę o uznaniu ojcostwa – sytuację należałoby już postrzegać inaczej, 
a wówczas ustanowienie dla dziecka kuratora mogłoby być z proceduralnych 
względów uzasadnione.

27 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135.
28 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
29 Zgodnie z art. 98 § 2 pkt 2 K.r.o. żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka przy 

czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że 
czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należ-
nych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania. Ten przepis stosuje się 
odpowiednio w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym.
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Czwartym zagadnieniem jest zagadnienie, w jakim trybie miałoby zapadać 
postanowienie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia. Nie ulega kwestii, że 
postanowienie merytoryczne sąd opiekuńczy mógłby wydać w tym przypadku 
na posiedzeniu niejawnym, bez konieczności wyznaczania rozprawy. Wystarczy 
zważyć na treść art. 514 § 1 zdanie pierwsze K.p.c., zgodnie z którym rozprawa 
odbywa się w wypadkach wskazanych w ustawie, a także na szczegółowe prze-
pisy dotyczące postępowania przed sądem opiekuńczym w tym art. 579 zdanie 
pierwsze K.p.c. Innymi słowy, ustawa w tym zakresie obligatoryjnej rozprawy nie 
przewiduje. Kwestia sporządzenia dla dziecka nowego aktu urodzenia nie wyma-
gałaby prowadzenia żmudnego postępowania, obejmującego szeroko zakrojone 
postępowanie dowodowe. Właściwie wystarczyłoby dopuścić dowód z prawo-
mocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwo, z odpisu zupełnego aktu urodzenia 
(z ewentualnymi wzmiankami dodatkowymi), a ewentualnie z prawomocnego 
wyroku ustalającego ojcostwo, lub z protokołu przyjęcia oświadczenia o uznaniu 
ojcostwa (jeśli sąd miałby postanowić o sporządzeniu nowego aktu urodzenia 
nie tylko i od razu po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa, ale już po ustaleniu 
pochodzenia dziecka od biologicznego ojca). Od wnioskodawcy i uczestników 
można byłoby natomiast odebrać oświadczenia na piśmie, w trybie art. 514 § 1 
zdanie trzecie K.p.c.

Piątym zagadnieniem jest treść postanowienia. Chodzi o odpowiedź na 
pytanie, czy sentencja postanowienia powinna obejmować treść tego nowego 
aktu urodzenia. Warto nadmienić, że przepis art. 67 ust. 1 P.a.s.c. nie wskazuje, 
że sąd opiekuńczy określa treść nowego aktu urodzenia. Idąc dalej, trzeba zwrócić 
uwagę, że w przepisach P.a.s.c. upoważniono sąd wprost do wskazywania, czy 
też kształtowania treści aktu stanu cywilnego w przypadku art. 40 P.a.s.c. oraz 
art. 62 P.a.s.c. Analiza przepisu art. 40 P.a.s.c. prowadzi do wniosku, że orzekając 
o sporządzeniu nowego aktu urodzenia w trybie art. 67 ust. 1 P.a.s.c. sąd opie-
kuńczy może (a nawet powinien) ustalić treść tego nowego aktu. To jest chyba 
wystarczające normatywne uzasadnienie przedstawionego poglądu, albowiem 
jeśli mocą orzeczenia sądu ma być sporządzony nowy akt, to wskazanym jest, by 
rozstrzygający o tym sąd również wiążąco zadecydował, co w tym akcie ma się 
znaleźć, jakie konkretnie dane, z uwzględnieniem zaszłych do momentu wydania 
orzeczenia takich okoliczności, jak na przykład uznanie ojcostwa, czy sądowe 
ustalenie ojcostwa30. Co więcej, zważywszy na charakter omawianych orzeczeń, 

30 Oto bowiem cytowany przepis dalej zawiera alternatywę („albo”), wskazując, że do usta-
lenia treści aktu dochodzi na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika USC, 
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 USC. Wyliczone 
przypadki, zwłaszcza w punkcie 1 wymagają sięgnięcia do przepisu art. 39 ust. 1 P.a.s.c., który 
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a więc postanowienia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia i postanowienia 
o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego, nie ma w moim przekonaniu przeszkód, 
aby sąd opiekuńczy, w postępowaniu nieprocesowym, orzekł jednocześnie, tre-
ścią sentencji obejmując wszystkie składniki konstrukcyjne aktu urodzenia, wy-
mienione w treści art. 60 P.a.s.c.

Instytucję wprowadzoną przepisem art. 67 ust. 1 P.a.s.c. należy uznać za 
ciekawą, ale chyba potraktowaną przez ustawodawcę nieco bojaźliwie, co w efek-
cie może rozmijać się z oczekiwaniami najbardziej zainteresowanych a za takie 
podmioty uznawałbym nie tylko mężów matek, chcących po zaprzeczeniu oj-
costwa usunąć swoje dane z aktu urodzenia dziecka, ale i matki, które mogłyby 
oczekiwać usunięcia „niewygodnych” wpisów, wskazujących na pozamałżeńskie 
pochodzenie dziecka, a wreszcie biologicznych ojców, którzy mogliby oczekiwać 
istnienia jednego dokumentu, wprost wskazującego ich ojcostwo, bez koniecz-
ności sięgania do szeregu wzmianek dodatkowych.

Jednocześnie nie sposób stwierdzić, aby instytucja nowego aktu urodze-
nia po zaprzeczeniu ojcostwa była szczególnie popularna. Tytułem przykładu 
można wskazać, że w jednym z większych sądów rejonowych apelacji katowic-
kiej, w okresie od dnia 1 marca 2015  r. do dnia 31 grudnia 2015  r. wpłynęło 
28 pozwów o zaprzeczenie ojcostwa (w tym 2 pochodziły od męża matki, 5 zło-
żył prokurator, a pozostałe matka dziecka). Tylko w jednym przypadku pozew 
zawierał żądanie orzeczenia przez sąd o sporządzeniu nowego aktu urodzenia, 
w tym przypadku sąd postanowił o przekazaniu wniosku, zgłoszonego w pozwie, 
do rozpoznania w trybie nieprocesowym31.

stanowi, że unieważnienia aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej 
dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora 
lub kierownika USC. Jest więc zauważalne sprzężenie tych regulacji, zwłaszcza poprzez tożsa-
me wskazanie podmiotów legitymowanych tak do żądania unieważnienia aktu, jak i do ustalenie 
treści aktu, pozwalające nie wiązać tej drugiej części przepisu art. 40 P.a.s.c. z zagadnieniem orze-
kania o sporządzeniu nowego aktu urodzenia w trybie art. 67 ust. 1 P.a.s.c., skoro na przykład 
kierownik USC nie byłby legitymowany do zgłaszania wniosku o sporządzenie nowego aktu uro-
dzenia w trybie art. 67 ust. 1 P.a.s.c.

31 Uważam, że w sytuacji, kiedy wniosek o orzeczenie przez sąd na podstawie art. 67 ust. 1 
P.a.s.c. zgłoszono już w pozwie o zaprzeczenie ojcostwa, zasadnym jest właśnie postanowić o roz-
poznaniu tego wniosku w innym trybie, zadekretować sprawę w rep. Nsm, jako sprawę o symbolu 
217 – to jest: rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego, po czym można nawet postępowa-
nie zawiesić do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, uprzednio 
rozważając kwestię reprezentacji dziecka, mając na uwadze, że kurator dla tego małoletniego po-
zwanego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa nie ma formalnej legitymacji do działania w sprawie 
dotyczącej aktu stanu cywilnego.
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Słowa kluczowe: akt urodzenia, domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, zaprzecze-
nie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa; sąd opiekuńczy, postępowanie nieprocesowe, 
prawo o aktach stanu cywilnego.

Th e issuance of a new birth certifi cate for a child whose mother’s husband denies the 

child’s paternity. Comments in view of art. 67, paragraph 1 of the Registry Offi  ce Vital 

Records Act of the 28. November 2014

Summary

Th e Act of November 28th 2014 – Law on Civil Status, was introduced on March 1st 
2015. Th e Polish legal system and the institution ruling the new legal framework governing civil 
status registration referring to the issuance of a new birth certifi cate for a child whose mother’s 
husband denies the child’s paternity.

Th e new normative explained in the legislation refers to the possibility to protect personal 
information and is based on matt ers relating to child adoption. However, this does not mean 
that fi nally introduced uniformly adjustment. Th e Act allows to blur the formal functioning in 
relation to that child’s past, the presumption of origin of the mother’s husband (for a complete 
argumentation, refer to the content of art. 67 of the Act). Th e judicial competences for the 
preparation of such document ceded equipped courts welfare and warrants, since the action of 
the Court of denial of paternity in relation to the child. But in order to properly understand and 
apply the new institution, one must fi rst discuss some formal legal distinctions which emerges 
from the basis of a literal reading of the Act, and without distinction which might arises such 
as practical discrepancies. Th erefore, it is reasonable to att empt to explain and determine who 
actually and in what particular conditions, legal and factual, yet how can the benefi ts of the 
legislative innovations are to be used. Only then there is a chance to answer whether a raison 
d’etre involves a wider practical application of the regulation contained in art. 67 paragraph. 1 
of the Act. In turn this may have potential meaning within the Polish legal reality in regards to 
the presumption of origin of the child from the mother’s husband.

Key words: A birth certifi cate; Th e presumption of origin of the child from the mother’s hus-
band; Denial of paternity; Paternity; Acknowledgment of paternity; Guardianship court; Non-
litigious proceedings, the Law on civil status.

Ausfertigung der neuen Geburtsurkunde fürs Kind, im Falle der Entkräft ung der 

Vermutung seiner Herkunft  vom Ehemann der Mutt er. Bemerkungen auf dem 

Hintergrund des Art. 67 Abs. 1 des Personenstandsgesetzes vom 28. November 2014

Zusammenfassung

Das Gesetz vom 28. November 2014 – Personenstandsgesetz fuhr mit dem 1. März 2015 
in die polnische Rechtsordnung neue Institution in dem Bereich der Personenstandregistrierung 
– es handelt sich um die neue Geburtsurkunde des Kindes, dem gegenüber die Vaterschaft  vom 
Ehemann der Mutt er widersprochen wurde. Es ist also begründet den Versuch vorzunehmen zu 
klären und zu bestimmen, wer und unter welchen rechtlichen und faktischen Voraussetzungen, 
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sowie auf welche Art und Weise aus der Wohltat dieser gesetzlichen Neuigkeit Vorteile ziehen 
kann. Nur dann besteht die Chance auf die Antwort, ob die breitere praktische Anwendung 
der Regulierung vom Art. 67 Abs. 1 des Personenstandsgesetzes ihre Daseinsberechtigung hat.

Schlüsselwörter: Geburtsurkunde, Vermutung der Kindesherkunft  vom Ehemann der Mutt er, 
Vaterschaft sanfechtung, Vaterschaft sfeststellung, Vaterschaft sanerkennung, Vormundschaft sge-
richt, freiwillige Gerichtsbarkeit, Personenstandsgesetz
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Wzmianki dodatkowe dołączane do aktu stanu cywilnego na 
podstawie rozstrzygnięć organów państw obcych

1. Uwagi wprowadzające

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego1 wpis wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego 
dołącza się do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej. Z treści 
art. 24 ust. 2 powoływanego przepisu wynika, że wzmiankę dodatkową dołącza 
się w szczególności na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, jak również 
ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie 
imienia lub nazwiska. Przepis art. 108 ust. 1 P.a.s.c. stanowi natomiast, że jeże-
li orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa 
obcego podlega uznaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 
1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego2, wiążących Rzeczpospolitą Polską 
wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych lub prawa Unii Euro-
pejskiej, kierownik USC dołącza wzmiankę dodatkową do aktu stanu cywilnego 
lub zamieszcza przypisek przy tym akcie.

Z uwagi na skalę społecznego zjawiska przemieszczania się ludzi pomiędzy 
różnymi państwami, problematyka uznania zagranicznych orzeczeń lub decyzji 
wpływających na treść lub ważność aktu stanu cywilnego stanowi obecnie ele-
ment codziennej pracy kierownika USC. Zagadnienia te wciąż powodują jednak 
wiele praktycznych wątpliwości. Z uwagi na obowiązywanie wielu umów mię-
dzynarodowych regulujących kwestię uznania aktów jurysdykcyjnych pochodzą-
cych z terytorium obcego państwa, istotną niedogodność stanowi z pewnością 
konieczność każdorazowego ustalenia, który akt prawny znajduje zastosowanie 
oraz w jaki sposób kształtuje on przesłanki odmowy uznania. W porównaniu 

* Dr Tomasz Strumiłło, Uniwersytet Łódzki.
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.). [dalej cyt.: K.p.c.].
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do poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego3, aktualne przepisy P.a.s.c. zawierają bardziej szczegóło-
we unormowanie w zakresie dołączania wzmianek dodatkowych na podstawie 
zagranicznych rozstrzygnięć. Nowa regulacja odpowiada na szereg wątpliwości 
zgłaszanych pod rządami poprzedniej ustawy. Niemniej jednak nie wszystkie 
niejasności zostały rozstrzygnięte.

2. Zagraniczne orzeczenia i decyzje, które mogą stanowić podstawę dołączenia 
wzmianki dodatkowej

Podstawą dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego mogą 
być zarówno rozstrzygnięcia sądów państw obcych, rozstrzygnięcia sądów nie-
państwowych (wyznaniowych, kościelnych), jak również rozstrzygnięcia innych 
organów państw obcych (w szczególności organów administracyjnych), jeżeli 
dotyczą spraw cywilnych w rozumieniu art. 1 K.p.c. Warto zauważyć, że zgod-
nie z art. 11491 K.p.c. przepisy o uznawaniu zagranicznych orzeczeń sądowych 
stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć innych organów państw obcych wyda-
nych w sprawach cywilnych. Wobec treści powołanego przepisu, nie budzi dziś 
wątpliwości możliwość uznania zagranicznych rozwodów administracyjnych4. 
Pojęcie rozstrzygnięcia pochodzącego od innego organu obejmuje element 
autorytatywnego (władczego, urzędowego) ukształtowania określonej kwestii 
merytorycznej, które wywołuje skutki prawne5.

Jako organ państwa obcego należy traktować również sąd wyznaniowy, je-
żeli w podziale kompetencji orzeczniczych w danym państwie obcym sprawuje 
on określone czynności z zakresu wymiaru sprawiedliwości6. W literaturze wska-
zuje się tytułem przykładu, że w Portugalii sprawy o unieważnienie małżeństwa 
katolickiego, zawartego zgodnie z konkordatem, należą do właściwości sądów 
kościelnych7.

Na treść lub ważność aktu stanu cywilnego mają wpływ rozstrzygnięcia 
wydane w przypadku następujących rodzajów spraw o: ustalenie albo zaprze-
czenie pochodzenia dziecka (zarówno macierzyństwa, jak i ojcostwa), ustalenie 

3 Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].
4 M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne aspekty rejestracji stanu cywilnego, [w:] System Prawa Pry-

watnego. Prawo prywatne międzynarodowe, pod red. M. Pazdana, Warszawa 2015, t. 20C, s. 569.
5 Tamże, s. 567.
6 P. Rylski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. V. Artykuły 1096–1217, pod 

red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, LEX 2013, komentarz do art. 1145, Nb 9.
7 A. Czajkowska, [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach stanu cywil-

nego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, Warszawa 2015, 
s. 247.
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bezskuteczności uznania ojcostwa, orzeczenie przysposobienia, rozwiązanie 
przysposobienia, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, unieważnienie albo 
ustalenie nieistnienia małżeństwa, orzeczenie separacji, zniesienie separacji, 
uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, a także uchylenie orzeczenia o uzna-
niu za zmarłego albo stwierdzeniu zgonu.

Warto podkreślić, że w obowiązujących unormowaniach brak jest zastrze-
żenia, że sprawy, w których zapadło zagraniczne rozstrzygnięcie, muszą należeć 
w Polsce do drogi sądowej. Kwestia ta była wcześniej ukształtowana odmiennie. 
Przepis art. 73 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 r., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
1 lipca 2009  r., stanowił bowiem, że wpisanie wzmianki dodatkowej lub za-
mieszczenie przypisku w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia organu 
państwa obcego w sprawie niemajątkowej należącej w Polsce do drogi sądowej 
mogło nastąpić, jeżeli orzeczenie to zostało uznane przez sąd polski, chyba że 
umowa międzynarodowa stanowi inaczej. Wskazana zmiana przepisów ma istot-
ne znaczenie w przypadku uznawania zagranicznych decyzji o zmianie imion 
lub nazwisk.

Z uwagi na okoliczność, że sprawy o zmianę imienia i nazwiska załatwiane 
są w Polsce w drodze postępowania administracyjnego, w trybie ustawy z dnia 17 
października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska8, kwestia możliwości uzna-
nia zagranicznej decyzji dotyczącej zmiany imienia i nazwiska budziła dotychczas 
wiele wątpliwości. W literaturze przedmiotu słusznie podkreślano, że związki 
pomiędzy prawem cywilnym i administracyjnym w zakresie stanu cywilnego są 
szczególnie bliskie i przenikające się wzajemnie9. Nie ulega wątpliwości, że imię 
i nazwisko są elementami stanu cywilnego10. Należy przyłączyć się do poglądu, 
zgodnie z którym zmiana imion i nazwisk jest sprawą cywilną w rozumieniu 
art. 1 K.p.c.11 W tym stanie rzeczy uzasadnione jest przekonanie, że kierownik 
urzędu stanu cywilnego powinien uznać rozstrzygnięcie organu państwa obcego 
dotyczące zmiany imienia lub nazwiska w oparciu o przepisy K.p.c., bez potrzeby 
przeprowadzania dodatkowego postępowania administracyjnego w trybie u.z.i.n. 
Wskazane stanowisko zyskało również akceptację Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji12.

8 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 10, [dalej cyt.: u.z.i.n.].
9 A. Barańska, Uznawanie zagranicznych rozstrzygnięć dotyczących zmiany imienia i nazwiska, 

„Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1, s. 122.
10 M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System...,, pod red. M. Pazdana, t. 20C, s.  616; 

M. Wojewoda, Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk, „Metryka. Studia z zakresu prawa oso-
bowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1, s. 53, 58.

11 M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System...,, pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 570–571; 
M. Wojewoda, Międzynarodowe uznawanie..., s. 63–65; A. Barańska, Uznawanie..., s. 124–128.

12 Pismo MSWiA z dnia 7 grudnia 2015 r., sygn. DSO-WSC-6000-266/2015.
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W przypadku zagranicznego wyroku rozwodowego, który zawiera także 
rozstrzygnięcie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed 
zawarciem małżeństwa, uznaniu podlega zarówno rozstrzygniecie o rozwodzie, 
jak również rozstrzygnięcie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska no-
szonego przed zawarciem małżeństwa. W omawianej sytuacji nie jest potrzebne 
składnie oświadczenia o powrocie do nazwiska w trybie art. 59 K.r.o. Jak już za-
uważono zmiana imion i nazwisk jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 K.p.c. 
niezależnie od tego, jaki organ posiada kompetencję do wydania rozstrzygnięcia 
w tym przedmiocie. Kierownik USC powinien zatem na podstawie przepisów 
K.p.c. uznać rozstrzygnięcie organu państwa obcego dotyczące zmiany imienia 
lub nazwiska, niezależnie od tego, w jakim zagranicznym postępowaniu takie 
rozstrzygnięcie zapadło.

Warto w tym miejscu zasygnalizować problem transkrypcji zagranicznego 
aktu stanu cywilnego, który zawiera wzmiankę dodatkową. W przypadku, gdy 
na podstawie orzeczenia zagranicznego dołączono wzmiankę dodatkową do za-
granicznego aktu stanu cywilnego, a następnie w Polsce przedstawiany jest tenże 
zagraniczny akt stanu cywilnego, to w grę wchodzi transkrypcja tego aktu wraz 
ze wzmianką dodatkową (art. 104–107 P.a.s.c.). Wzmianka dodatkowa dołączona 
do zagranicznego aktu stanu cywilnego stanowi jego integralną część. Kierownik 
USC przeprowadzając transkrypcję nie dokonuje oceny, czy zagraniczne orze-
czenie stanowiące podstawę wzmianki dodatkowej w zagranicznym akcie podle-
ga uznaniu13. Dokonanie transkrypcji nie oznacza uznania orzeczenia lub decyzji 
wydanych za granicą, które miały wpływ na treść aktu przepisanego do polskiego 
rejestru14.W konsekwencji w omawianym przypadku nie jest konieczne przed-
stawienie kierownikowi USC urzędowego odpisu zagranicznego orzeczenia, 
które stanowi podstawę zamieszczenia wzmianki dodatkowej w zagranicznym 
akcie. Wystarczające jest przedłożenie urzędowego odpisu aktu stanu cywilne-
go, wydanego przez organ powołany do tego w państwie, w którym dokonano 
pierwotnej rejestracji, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu. W ramach trans-
krypcji musi się dokonać wierne przepisanie zagranicznego aktu15. Kierownik 
USC nie może odmówić transkrypcji, gdy przedstawiony do transkrypcji akt 
nie zawiera wszystkich elementów, które zgodnie z prawem polskim powinny 

13 Odmiennie K. Weitz, Uznanie ex lege zagranicznych orzeczeń a prawo o aktach stanu cywil-
nego, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, pod red. P. Kasprzyka i P. Wiśniewskiego, Lublin 
2009, s. 335; A. Czajkowska, [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach..., 
s. 244–245 i 250–251.

14 M. Wojewoda, Międzynarodowe uznawanie..., s. 75.
15 M. Wojewoda, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Pra-

wa Prywatnego” 2009, nr 4, s. 1101; M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System...,, pod red. 
M. Pazdana, t. 20C, s. 597.
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się znaleźć w krajowym akcie stanu cywilnego16. Taki akt może podlegać uzu-
pełnieniu (art. 37 P.a.s.c).

3. Wielość reżimów prawnych właściwych dla wprowadzenia zagranicznych 
orzeczeń i decyzji do polskiego porządku prawnego

Kwestia uznania zagranicznych orzeczeń regulowana jest w trzech rodza-
jach źródeł prawa: w przepisach prawa europejskiego, postanowieniach umów 
międzynarodowych oraz w przepisach K.p.c. Poszczególne akty prawne mają 
różny zakres zastosowania: przedmiotowy, terytorialny i czasowy. Przepisy K.p.c. 
znajdują zastosowanie w przypadku, gdy brak jest regulacji międzynarodowej. 
Warto bowiem przypomnieć, że zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP umo-
wa międzynarodowa ratyfi kowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 
Artykuł 91 ust. 3 Konstytucji RP stanowi natomiast, że jeżeli wynika to z raty-
fi kowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację mię-
dzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając 
pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Każdorazowo niezbędne jest zatem wyjaśnienie, jakie przepisy są właści-
we dla oceny kwestii uznania konkretnego zagranicznego orzeczenia. Należy 
przy tym uwzględnić przedmiot orzeczenia, terytorium, z którego pochodzi, 
oraz czas, kiedy zostało wydane (najczęściej postanowienia aktu prawa między-
narodowego stosuje się do orzeczeń wydanych po dniu jego wejścia w życie). 
Okoliczności te mają bowiem znaczenie dla możliwości zastosowania określonej 
regulacji prawnej.

W stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej obo-
wiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. 
(zwane potocznie „Bruksela II bis” lub „Bruksela IIa”) dotyczące jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1347/2000. Wskazane rozporządzenie jest stosowane od dnia 1 marca 2005 r. 
Rozporządzenie nie ma zastosowania w relacjach z Danią.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Bruksela II a, rozporządzenie ma 
zastosowanie, bez względu na rodzaj sądu, w sprawach cywilnych dotyczących 
rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa. Artykuł 1 ust. 3 stanowi 
jednak, że rozporządzenie nie ma zastosowania do: ustalenia i zaprzeczenia 
rodzicielstwa; orzeczeń w sprawach adopcji, środków przygotowujących do 

16 M. Wojewoda, Transkrypcja..., s. 1105.
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adopcji, jak również unieważnienia i odwołania adopcji; a nadto nazwiska 
i imion dziecka.

Warto w tym miejscu zauważyć, że konwencja o jurysdykcji i uznawaniu 
oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, 
podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r., obowiązująca od dnia 1 stycz-
nia 2010 r., która dotyczy relacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej a Danią, Islandią, Norwegią i Szwajcarią, nie znajduje zastosowania 
do spraw dotyczących stanu cywilnego (art. 1 ust. 2 lit a konwencji z Lugano 
z 2007 roku17).

W relacjach Polski z Albanią, Australią, Danią, Mołdawią, Norwegią i Szwaj-
carią obowiązuje Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji sporządzona 
w Hadze dnia 1 czerwca 1970  r.18. Zgodnie z art. 17 wskazanego aktu prawa 
międzynarodowego, niniejsza konwencja nie stoi na przeszkodzie stosowaniu 
w Umawiającym się Państwie przepisów prawa bardziej korzystnego dla uzna-
wania zagranicznych orzeczeń o rozwodzie i separacji.

Z uwagi na przedmiotowy zakres rozporządzenia Bruksela II a, który nie obej-
muje szeregu rodzajów spraw wywierających wpływ na stan cywilny, w dalszym 
ciągu zachowują znaczenie bilateralne umowy międzynarodowe. Rzeczpospolita 
Polska związana jest dwustronnymi umowami z szesnastoma państwami Unii Eu-
ropejskiej: Austrią19, Bułgarią20, Chorwacją (sukcesja po Socjalistycznej Federacyj-
nej Republice Jugosławii21), Cyprem22, Czechami (sukcesja po Czechosłowacji23), 

17 Wskazany przepis stanowi powtórzenie art. 1 pkt 1 Konwencji z Lugano z 1988 r.; jak rów-
nież art. 1 pkt 1 Konwencji brukselskiej z 1968 r.

18 Dz. U. 2001 r. Nr 53, poz. 561. Lista państw, które ratyfi kowały konwencję jest dostępna 
na stronie htt ps://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=80 (dostęp 
z dnia 31 marca 2016 r.)

19 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych sto-
sunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu dnia 
11 grudnia 1963 r., Dz. U. z 1974 r. Nr 6, poz. 33 ze zm.[ dalej cyt.: umowa z Austrią].

20 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy 
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w War-
szawie dnia 4 grudnia 1961 r., Dz. U. z 1963 r. Nr 17, poz. 88 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Bułgarią].

21 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii 
o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r., Dz. 
U. z 1963 r. Nr 27, poz. 162 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii].

22 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w spra-
wach cywilnych i karnych, sporządzona w Nikozji dnia 14 listopada 1996  r., Dz. U. z 1999  r. 
Nr 39, poz. 383 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Cyprem].

23 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistycz-
ną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych 
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Estonią24, Finlandią25, Francją26, Grecją27, Litwą28, Łotwą29, Rumunią30, Słowa-
cją (sukcesja po Czechosłowacji), Słowenią (sukcesja po Socjalistycznej Federa-
cyjnej Republice Jugosławii), Węgrami31 oraz Włochami32.

Na marginesie warto zauważyć, że konwencja między Polską a Wielką Bry-
tanią i Północną Irlandią w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych 
i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.33, która obowią-
zuje także w stosunkach z Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Kenią i Tanzanią, 
nie dotyczy problematyki uznawania zagranicznych orzeczeń.

Rzeczpospolita Polska związana jest również bilateralnymi umowami mię-
dzynarodowymi, które obejmują kwestię uznawania zagranicznych orzeczeń 

i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r., Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 210 ze zm. 
[dalej cyt.: umowa z Czechosłowacją].

24 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosun-
kach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Tallinie dnia 
27 listopada 1998 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 49. [dalej cyt.: umowa z Estonią].

25 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej 
i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Helsinkach dnia 27 
maja 1980 r., Dz. U. z 1981 r. Nr 27, poz. 140 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Finlandią].

26 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właści-
wym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzo-
na w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r., Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 22 ze zm. [dalej cyt.: umowa 
z Francją].

27 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy praw-
nej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r., Dz. U. 
z 1982 r. Nr 4, poz. 24 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Grecją].

28 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i sto-
sunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona 
w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 35, poz. 130 ze zm. [dalej cyt.: umowa 
z Litwą].

29 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosun-
kach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Ry-
dze dnia 23 lutego 1994 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 110, poz. 534 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Łotwą].

30 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach praw-
nych w sprawach cywilnych, sporządzona w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r., Dz. U. z 2002 r. 
Nr 83, poz. 752. [dalej cyt.: umowa z Rumunią].

31 Umowa między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie 
prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 
1959 r., Dz. U. 1960 r. Nr 8, poz. 54 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Węgrami].

32 Umowa między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej 
oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisana w Warszawie dnia 
28 kwietnia 1989 r., Dz. U. z 1992 r. Nr 23, poz. 97 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Włochami].

33 Dz. U. z 1932 r. Nr 55, poz. 533.
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w sprawach cywilnych, z osiemnastoma34 państwami spoza Unii Europejskiej, 
tj.:Algierią35, Białorusią36, Bośnią i Hercegowiną (sukcesja po Socjalistycznej 
Federacyjnej Republice Jugosławii), Chinami37 (umowa ta nie dotyczy jednak 
dwóch specjalnych regionów administracyjnych Hongkong i Makau), Egip-
tem38, Irakiem39, Serbią (sukcesja po Socjalistycznej Federacyjnej Republice Ju-
gosławii), Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną40, Kubą41, Macedonią 

34 Problematyki uznania zagranicznych orzeczeń nie obejmuje umowa między Polską Rze-
cząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych, podpisana w Trypolisie dnia 2 grud-
nia 1985 r., Dz. U. z 1987 r. Nr 13, poz. 80. Natomiast zgodnie z art. 20 powołanej umowy mię-
dzynarodowej, Umawiające się Strony przesyłają sobie wzajemnie odpisy aktów stanu cywilnego 
dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów obywateli drugiej Umawiającej się Strony, jak również 
dokonane w nich sprostowania i uzupełnienia, nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich spo-
rządzenia, sprostowania lub uzupełnienia. Przesyłanie tych dokumentów następuje bezpłatnie 
drogą dyplomatyczną.

35 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokra-
tyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Algierze dnia 
9 listopada 1976 r., Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 73. [dalej cyt.: umowa z Algierią].

36 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i sto-
sunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona 
w Mińsku dnia 26 października 1994 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 128, poz. 619. [dalej cyt.: umowa 
z Białorusią].

37 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy 
prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r., Dz. U. 
z 1988 r. Nr 9, poz. 65. [dalej cyt.: umowa z Chinami].

38 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Kairze dnia 17 maja 1992 r., Dz. U. z 1994 r. 
Nr 34, poz. 126. [dalej cyt.: umowa z Egiptem].

39 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i są-
dowej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Bagdadzie dnia 29 października 1988 r., 
Dz. U. z 1989 r. Nr 70, poz. 418. [dalej cyt.: umowa z Irakiem].

40 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demo-
kratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Phe-
nianie dnia 28 września 1986 r., Dz.U. z 1987 r. Nr 24, poz. 135. [dalej cyt.: umowa z Koreańską 
Republiką Ludowo-Demokratyczną].

41 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r., 
Dz.U. z 1984 r. Nr 47, poz. 247. [dalej cyt.: umowa z Kubą].
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(sukcesja po Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii), Marokiem42, 
Mongolią43, Rosją44, Syrią45, Tunezją46, Turcją47, Ukrainą48 oraz Wietnamem49.

Postanowienia umów międzynarodowych, które dotyczą uznawania zagra-
nicznych orzeczeń, są w pewnym zakresie zbliżone. Odrębności dotyczą przede 
wszystkim podstaw odmowy uznania, jak również dokumentów, które należy 
przedłożyć w przypadku powoływania się na zagraniczne orzeczenie. Należy 
również podkreślić, że umowy międzynarodowe nie regulują kompleksowo po-
stępowania w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń lub decyzji, zatem 
w zakresie nieuregulowanym niezbędne jest uwzględnienie przepisów K.p.c.

4. Uznanie automatyczne

Uznanie zagranicznego orzeczenia prowadzi do przypisania orzeczeniom na 
terytorium państwa uznającego takich skutków, jakie przysługują im w państwie 
pochodzenia (na obszarze którego orzeczenia te zostały wydane) – teoria roz-
szerzenia skuteczności (niem. Wirkungserstreckungstheorie, ang. extention of eff ects 

42 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 21 maja 1979 r., Dz. U. z 1983 r. 
Nr 14, poz. 69. [dalej cyt.: umowa z Marokiem].

43 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach praw-
nych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Warszawie 
dnia 19 października 1998 r., Dz. U. 2003 r. Nr 43, poz. 370. [dalej cyt.: umowa z Mongolią].

44 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosun-
kach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 16 września 
1996 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750. [dalej cyt.: umowa z Rosją].

45 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Arabską Republiką Syryjską o pomocy 
prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Damaszku dnia 16 lutego 1985 r., Dz. U. 
z 1986 r. Nr 37, poz. 181. [dalej cyt.: umowa z Syrią].

46 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy 
prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 22 marca 1985 r., Dz. U. 
z 1987 r. Nr 11, poz. 71. [dalej cyt.: umowa z Tunezją].

47 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r., Dz. U. 
z 1992 r. Nr 3, poz. 13. [dalej cyt.: umowa z Turcją].

48 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach praw-
nych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993  r., Dz. U. 
z 1994 r. Nr 96, poz. 465 ze zm. [dalej cyt.: umowa z Ukrainą].

49 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu o pomo-
cy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzona 
w Warszawie dnia 22 marca 1993 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 55, poz. 289. [dalej cyt.: umowa z Wietna-
mem].
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theory)50. Przepis art. 1145 K.p.c., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 
2009 roku, stanowi, że orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach 
cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody okre-
ślone w art. 1146 K.p.c. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008  r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw51, uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności na podstawie przepisów 
ustawy podlegają orzeczenia, rozstrzygnięcia lub ugody, które zostały wydane 
albo zawarte lub zatwierdzone po dniu wejścia w życie ustawy (czyli począwszy 
od dnia 2 lipca 2009 r.).

Warto zauważyć, że rozwiązanie zawarte w obowiązujących przepisach 
K.p.c. jest wzorowane na koncepcji uznania automatycznego przyjętej w roz-
porządzeniach Rady (WE)52. Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Brukse-
la II bis, orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim jest uznawane 
w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego 
postępowania.

Uznanie automatyczne następuje z mocy samego prawa i oznacza brak 
konieczności przeprowadzenia oddzielnego postępowania (delibacyjnego), od 
którego uzależnione byłoby wprowadzenie zagranicznego orzeczenia do pol-
skiego porządku prawnego. Zagraniczne orzeczenie staje się skuteczne w Polsce 
co do zasady w tym samym momencie, w którym zaczyna wywoływać skutki 
w państwie pochodzenia53.

W art. 1148 K.p.c. przewidziano fakultatywne postępowanie sądowe o usta-
lenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu. Rozstrzygnięcie 
wydane we wskazanym postępowaniu jest wiążące dla innych organów. Jeżeli 
nie zostało wydane orzeczenie w przedmiocie uznania w trybie sądowym ure-
gulowanym w art. 1148 K.p.c., kierownik USC posiada uprawnienie, a jednocze-
śnie obowiązek, do samodzielnego dokonania oceny, na potrzeby toczącego się 
przed nim postępowania, czy zagraniczne orzeczenia lub decyzje są skuteczne 
na terytorium Polski.

Z uwagi na pierwszeństwo postanowień umów międzynarodowych przed 
regulacją krajową zawartą w K.p.c., należy postawić pytanie, czy automatyczne 

50 Szerzej na ten temat K. Weitz, Pojęcie uznania orzeczenia zagranicznego, „Przegląd Sądowy” 
1998, nr 7–8, s. 68 i n.

51 Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1571.
52 A. Barańska, Uznawanie..., s. 120.
53 K. Weitz, Uznanie ex lege..., s. 331; T. Ereciński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komen-

tarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), pod red. T. Erecińskie-
go, Warszawa 2012, komentarz do art. 1145, Nb 11; P. Rylski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz, t. V, Art. 1096–1217, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, LEX 2013, komen-
tarz do art. 1145, Nb 2.
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uznanie wchodzi również w grę w przypadku obowiązywania umowy międzyna-
rodowej dwustronnej, czy też w takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie 
sądowego postępowania o uznanie.

Większość umów międzynarodowych zawiera regulacje, które dotyczą 
uznania orzeczeń z mocy prawa (umowy międzynarodowe obowiązujące w sto-
sunkach z dwudziestoma państwami). Niekiedy umowy międzynarodowe w spo-
sób wyraźny szeroko dopuszczają automatyczne uznanie. Zgodnie z art. 51 ust. 1 
umowy z Rumunią, orzeczenia wydane na terytorium jednej z umawiających się 
stron są uznawane na terytorium drugiej umawiającej się strony bez potrzeby 
przeprowadzania specjalnego postępowania. Natomiast art. 53 ust. 1 umowy 
z Białorusią stanowi, że prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych, rodzin-
nych i pracowniczych, nienadające się do wykonania, wydane przez sądy jednej 
umawiającej się strony, podlegają uznaniu na terytorium drugiej umawiającej się 
strony bez przeprowadzania postępowania o uznanie.

Najczęściej zakres zastosowania instytucji automatycznego uznania ogra-
niczony jest przedmiotowo do spraw cywilnych i rodzinnych o charakterze 
niemajątkowym (art. 56 umowy z Bułgarią, art. 52 umowy z Czechosłowacją, 
która obowiązuje w dalszym ciągu w stosunkach z Czechami oraz Słowacją, 
art. 53 ust. 1 umowy z Estonią, art. 52 ust. 1 umowy z Litwą, art. 54 umowy 
z Łotwą, art. 57 ust. 1 umowy z Węgrami, art. 51 ust. 1 umowy z Rosją, art. 
27 umowy z Mongolią; art. 48 ust. 1 umowy z Ukrainą).Zgodnie z art. 56 ust. 
3 umowy z Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii (umowa ta obowiązuje 
w dalszym ciągu w stosunkach z Chorwacją, Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, 
Serbią oraz Macedonią), prawomocne orzeczenia sądowe, wydane na obszarze 
jednej umawiającej się strony w zakresie prawa osobowego (statusu personal-
nego) jej obywateli, uznaje się na obszarze drugiej umawiającej się strony bez 
uprzedniego badania. Automatyczne uznanie orzeczeń w sprawach dotyczących 
stanu cywilnego przewidują również: art. 26 umowy z Irakiem, art. 28 umowy 
z Marokiem, art. 27 umowy z Syrią. Warto zauważyć, że niektóre wskazane wyżej 
umowy międzynarodowe wprowadzają ograniczenie, że uznawane orzeczenie 
ma dotyczyć obywateli państwa, z którego pochodzi orzeczenie (zob. art. 56 
ust. 3 umowy z Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, art. 57 ust. 1 umowy 
z Węgrami; por. art. 26 umowy z Irakiem, art. 28 umowy z Marokiem, art. 27 
umowy z Syrią).

Szereg umów międzynarodowych przewiduje, że do postępowania o uzna-
nie orzeczenia stosuje się prawo państwa, na terytorium którego orzeczenie ma 
być uznane (art. 55 umowy z Austrią, art. 30 ust. 1 umowy z Cyprem, art. 24 ust. 
2 umowy z Finlandią, art. 26 ust. 1 umowy z Egiptem, art. 28 ust. 1 umowy z Ko-
reańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, art. 49 umowy z Kubą, art. 24 ust. 
1 umowy z Tunezją, art. 48 umowy z Wietnamem). W przypadku umów, które 
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zawierają odesłanie do prawa polskiego (K.p.c.), nie powinna budzić wątpliwości 
możliwość dokonania uznania bez konieczności przeprowadzenia oddzielnego 
postępowania o uznanie.

Należy również zauważyć, że analiza postanowień umów międzynarodo-
wych prowadzi do wniosku, że nie regulują one całości problematyki uznania 
zagranicznych orzeczeń. Podstawowy akcent położony jest na przesłanki uznania 
oraz problematykę dokumentów, które należy przedłożyć, aby możliwe było do-
konanie oceny, czy orzeczenie podlega uznaniu. Postanowienia umów między-
narodowych nie normują natomiast co do zasady trybu postępowania, w którym 
następuje uznanie. Wobec braku regulacji w tym zakresie konieczne jest zasto-
sowanie przepisów k.p.c., nawet jeśli umowa międzynarodowa nie przewiduje 
wprost takiej możliwości.

Należy również zauważyć, że umowy międzynarodowe, które nie przewidu-
ją wprost uznania z mocy prawa, nie zastrzegają konieczności przeprowadzenia 
wcześniejszego postępowania o uznanie, którego pozytywny wynik warunkować 
będzie możliwość powołania się na skutki zagranicznego orzeczenia, a w konse-
kwencji możliwość dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego. 
Wyjątkiem jest jedynie art. 20 umowy z Francją, który stanowi, że orzeczenia 
wydane przez sądy jednej z umawiających się stron, mogą być wykonane w dro-
dze egzekucji przez sądy drugiej Strony lub być przedmiotem takich czynności, 
jak wpis, transkrypcja lub sprostowanie w rejestrach publicznych, dopiero po 
udzieleniu zezwolenia na wykonanie. Zgodnie jednak z art. 23 powoływanej 
umowy, postępowanie dotyczące zezwolenia na wykonanie orzeczenia podlega 
prawu umawiającej się strony, na której terytorium zgłoszono wniosek o wszczę-
cie egzekucji.

Wykładnia przepisów o uznaniu orzeczeń sądów zagranicznych powinna 
uwzględniać proces postępującej integracji europejskiej i międzynarodowej, jak 
również kierunek, w jakim rozwija się prawo międzynarodowego postępowania 
cywilnego54. Przy interpretacji postanowień prawa międzynarodowego szcze-
gólne znaczenie ma wykładnia funkcjonalna. Nie można tracić z pola widzenia 
celu, który przyświecał zawarciu omawianych umów międzynarodowych. Miały 
one ułatwiać, a nie utrudniać, obrót prawny z określonymi państwami. Należy 
także zaakceptować stosowanie wykładni dynamicznej, która zakłada dostoso-
wanie znaczenia pojęć użytych w przepisach do zmieniającej się sytuacji spo-
łecznej, ekonomicznej czy politycznej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
zgodnie z art. 17 konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji sporządzonej 
w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r., konwencja nie stoi na przeszkodzie stosowaniu 

54 A. Barańska, Uznawanie..., s. 124.
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w Umawiającym się Państwie przepisów prawa bardziej korzystnego dla uzna-
wania zagranicznych orzeczeń.

W konsekwencji należy przyjąć, że instytucja uznania z mocy prawa znaj-
duje zastosowanie w sytuacji, gdy postanowienia dwustronnej umowy mię-
dzynarodowej nie przewidują w sposób wyraźny rezygnacji z postępowania 
delibacyjnego55. Również w przypadku umów międzynarodowych należących 
do omawianej kategorii, obowiązuje zasada, zgodnie z którą kierownik USC 
posiada kompetencję do samodzielnej oceny, na potrzeby toczącego się przed 
nim postępowania, czy zagraniczne orzeczenie lub decyzja podlegają uznaniu. 
Wskazana zasada ma zatem charakter uniwersalny, niezależnie od tego, z jakiego 
kraju pochodzi zagraniczne orzeczenie.

Warto jeszcze zauważyć, że istnieją dwa modele unormowania okoliczności, 
które mają znaczenie dla możliwości uznania zagranicznego orzeczenia. Przed-
miotowe kwestie mogą być ujęte w sposób pozytywny („orzeczenie podlega 
uznaniu, jeżeli...”), albo negatywny („orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli...”). 
Pierwsze rozwiązanie występuje częściej w systemie, który przewiduje koniecz-
ność prowadzenia postępowania delibacyjnego, natomiast drugie (wskazujące 
na przeszkody uniemożliwiające uznanie) jest bardziej charakterystyczne dla 
systemu uznania automatycznego. Wybór określonego modelu nie może jednak 
przesądzać o tym, czy koniecznie jest powadzenie postępowania o uznanie, czy 
też uznanie następuje z mocy prawa.

De lege lata uzasadnione jest przekonanie, że kierownik USC w każdym 
przypadku posiada kompetencję do samodzielnego badania, czy orzeczenie pod-
lega uznaniu. W razie pozytywnego wyniku tej oceny kierownik USC wpisuje 
wzmiankę dodatkową w polskim akcie stanu cywilnego na podstawie zagranicz-
nego orzeczenia.

Konieczność uwzględnienia postanowień umów międzynarodowych ozna-
cza jednak, że mogą zachodzić pewne odrębności w zakresie podstaw odmowy 
uznania, jak również odnośnie do dokumentów, które należy przedłożyć wraz 
z wnioskiem o dołączenie wzmianki dodatkowej. Postanowienia umów mię-
dzynarodowych przewidują często bardziej rygorystyczne wymagania (w szcze-
gólności wprowadzają dodatkowe przesłanki odmowy uznania) niż bardziej 
nowoczesna regulacja zawarta w K.p.c. Umowy międzynarodowe niestety nie 
przewidują raczej rozwiązania na wzór art. 17 konwencji o uznawaniu rozwo-
dów i separacji sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r., zgodnie z którym 
umowa międzynarodowa nie stoi na przeszkodzie stosowaniu w Umawiającym 

55 Odmiennie A. Barańska, Skuteczność na terenie Polski zagranicznych orzeczeń i innych ak-
tów dotyczących stosunków rodzinnych w świetle nowych regulacji prawnych, „Technika i USC” 
2009, nr 3, s. 6–7.
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się Państwie przepisów prawa bardziej korzystnego dla uznawania zagranicznych 
orzeczeń.

5. Tryb dołączenia wzmianki dodatkowej

Wzmianka dodatkowa najczęściej dołączana jest do aktu stanu cywilnego 
na wniosek zainteresowanego. Wniosek może być złożony na piśmie, ustnie do 
protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zob. art. 63 
K.p.a.).

Dołączenie wzmianki dodatkowej może również nastąpić z urzędu. Przepis 
art. 108 ust. 3 P.a.s.c. stanowi, że jeżeli odpis zagranicznego dokumentu stanu 
cywilnego przekazano do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy mię-
dzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu 
cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dołącza wzmianki do-
datkowe w tym przedmiocie do aktu stanu cywilnego lub zamieszcza przypiski 
przy tym akcie na podstawie tego zagranicznego dokumentu.

W stosunkach międzynarodowych brak jednak ciągle jednolitego i po-
wszechnego systemu przekazywania aktów stanu cywilnego między państwami56. 
Funkcjonujące w tym zakresie konwencje międzynarodowe mają ograniczony 
zasięg. Polska jest stroną Konwencji nr 3 Międzynarodowej Komisji Stanu Cy-
wilnego sporządzonej w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotyczącej między-
narodowej wymiany dokumentów z zakresu stanu cywilnego57. Konwencję tę 
stosuje jednak tylko jedenaście państw58. Niektóre umowy dwustronne prze-
widują również, że państwa przesyłają sobie wzajemnie odpisy prawomocnych 
orzeczeń dotyczących stanu cywilnego obywateli drugiej Umawiającej się Strony 
(przykładowo art. 17 umowy z Litwą; art. 19 ust. 1 umowy z Węgrami). W więk-
szości przypadków źródłem informacji o zagranicznym orzeczeniu lub decyzji, 
które wpływają na treść lub ważność polskiego aktu stanu cywilnego, będzie 
jednak sam zainteresowany.

Legitymację do złożenia wniosku o dołączenie wzmianki dodatkowej po-
siada każdy, kto ma w tym interes prawny (por. art. 28 K.p.a.). Może to być nie 
tylko osoba, której bezpośrednio dotyczy akt stanu cywilnego, ale również jej 
małżonek bądź osoby związane węzłem pokrewieństwa z tą osobą.

56 M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym a małżeństwa jednopłciowe i związki partner-
skie zawierane za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, nr 3, s. 723.

57 Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667.
58 Konwencja została ratyfi kowana przez Polskę, jak również przez: Niemcy, Belgię, Francję, 

Luksemburg, Holandię, Turcję, Austrię, Włochy, Portugalię oraz Hiszpanię.
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Artykuł 61a § 1 K.p.a. stanowi, że w sytuacji, gdy żądanie zostało wniesione 
przez osobę niebędącą stroną, lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowa-
nie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania. Na przedmiotowe postanowienie służy za-
żalenie (art. 61a § 2 K.p.a.). Warto również przypomnieć, że zgodnie z art. 61 
§ 2 K.p.a., organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny 
interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis 
prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę stro-
ny w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie umorzyć.

6. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

W przypadku uznania zagranicznych orzeczeń na podstawie przepisów 
K.p.c., problematykę przedłożenia dokumentów, które są konieczne dla doko-
nania oceny, czy orzeczenie podlega uznaniu, reguluje art. 1147 K.p.c. Zgod-
nie z § 1 powoływanego przepisu, osoba powołująca się na uznanie orzeczenia 
sądu państwa obcego jest zobowiązana przedstawić: urzędowy odpis orzeczenia; 
dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomoc-
ność orzeczenia wynika z jego treści; uwierzytelniony przekład na język polski 
wymienionych dokumentów. Dodatkowo, w przypadku gdy orzeczenie zostało 
wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty 
sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające po-
stępowanie zostało mu doręczone (art. 1147 § 2 K.p.c.).

Urzędowy odpis orzeczenia powinien pochodzić od organu, który je wydał. 
Brak jest konieczności dokonania legalizacji orzeczeń i decyzji stanowiących 
podstawę dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego59. Zgodnie 
z art. 1138 K.p.c., zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na 
równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Dokument dotyczący przeniesie-
nia własności nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej powinien 
być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 
konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego autentyczności strona zaprze-
czyła. Przepis art. 3 zd. 2 Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych 
dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.60 
stanowi, że dołączenie apostille nie może być wymagane, gdy ustawy, inne prze-
pisy prawne lub praktyka obowiązująca w Państwie, w którym dokument jest 
przedłożony, lub umowa pomiędzy dwoma lub większą liczbą Umawiających 
się Państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z lega-

59 M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 603.
60 Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938.
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lizacji. Zgodnie z art. 1138 K.p.c. w brzmieniu sprzed dnia 1 lipca 2009 roku, 
można było również żądać legalizacji dokumentu urzędowego, który wywołuje 
wątpliwości co do jego autentyczności. De lege lata dopuszczalność żądania przez 
kierownika USC legalizacji, w razie powzięcia wątpliwości co do autentyczności 
przedłożonego dokumentu, budzi uzasadnione zastrzeżenia. W konsekwencji 
wydaje się, że w omawianej sytuacji kierownik USC powinien raczej odmówić 
dołączenia wzmianki dodatkowej informując jednocześnie o możliwości wystą-
pienia do sądu powszechnego z wnioskiem o ustalenie, czy orzeczenie podlega 
uznaniu.

Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne powinien co 
do zasady pochodzić od sądu państwa obcego. Prawomocność może wynikać 
z samego orzeczenia, bądź może być potwierdzona oddzielnym dokumentem. 
Z uwagi na okoliczność, że nie wszystkie systemy prawne przewidują stwierdze-
nie prawomocności przez sąd, który wydał orzeczenie, przeważa pogląd o do-
puszczalności złożenia jako dowodu prawomocności orzeczenia odpowiedniego 
dokumentu pochodzącego od konsula a nawet notariusza wykonującego zawód 
w państwie pochodzenia orzeczenia61.

Uwierzytelniony przekład zagranicznego orzeczenia lub decyzji powinien 
zostać co do zasady sporządzony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na li-
stę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Przedstawienie uwierzytelnio-
nego tłumaczenia jest obowiązkowe i nie zależy od uznania kierownika USC. 
Artykuł 31 ust. 1P.a.s.c. dopuszcza również możliwość dokonania tłumaczenia 
na język polski przez: tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania 
takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz przez konsula. Zgodnie z art. 31 
ust. 2 P.a.s.c., za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również: 
dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula; dokumenty przetłu-
maczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie 
przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku wyroku zaocznego, wnioskodawca powinien przedstawić do-
kument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone 
drugiej stronie (art. 1147 §  2 K.p.c.). W literaturze przyjmuje się, że jednym 
z dokumentów wyjaśniających, czy drugiej stronie doręczono pismo wszczynają-
ce postępowanie może być również oświadczenie tejże drugiej strony62. Przepis 
nie wymaga bowiem przedłożenia dokumentu urzędowego.

61 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013  r., sygn. akt I CSK 
451/12, (OSNC 2014, nr 7–8, poz. 78).

62 Tak A. Barańska, Skuteczność..., s. 9.
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Wątpliwości mogą budzić konsekwencje nieprzedłożenia dokumentów, 
o których mowa w art. 1147 K.p.c., w postępowaniu przed kierownikiem USC. 
Z treści art. 1148 § 2 K.p.c. wynika, że w postępowaniu sądowym o ustalenie, 
że orzeczenie podlega lub nie podlega uznaniu, dołączenie omawianych doku-
mentów stanowi wymaganie formalne wniosku wszczynającego postępowanie. 
W literaturze przyjmuje się, że w sytuacji, gdy kwestia uznania zagranicznego 
orzeczenia badana jest jako zagadnienie wstępne w innym postępowaniu niż 
postępowanie sądowe o ustalenie, czy zagraniczne orzeczenie podlega uznaniu, 
brak stosownych dokumentów może być oceniony przez pryzmat ciężaru dowo-
du w stosunku do tej strony, która powołuje się na uznanie lub odmowę uznania 
tego orzeczenia63.

Nie jest jasne, czy niezłożenie wymaganych dokumentów uzasadnia wezwa-
nie do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 64 § 2 K.p.a. w zw. z art. 12 
ust. 1 P.a.s.c., czy też w przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów 
zastosowanie powinien znaleźć inny rygor. Zgodnie z art. 64 §  2 K.p.a., jeżeli 
podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, 
należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z po-
uczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez 
rozpoznania.

Kierownik USC powinien wezwać wnioskodawcę do złożenia wymaganych 
dokumentów. Artykuł 64 § 2 K.p.a. może mieć zastosowanie w przypadku nie-
przedłożenia urzędowego odpisu orzeczenia oraz jego tłumaczenia. Natomiast 
w przypadku nieprzedstawienia przez wnioskodawcę: dokumentu stwierdzające-
go prawomocność orzeczenia (art. 1147 § 1 pkt 2 K.p.c., por. art. 1146 § 1 pkt 
1 K.p.c.) bądź dowodu doręczenia pisma wszczynającego postępowanie drugiej 
stronie, gdy pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy (art. 1147 § 2 K.p.c., 
por. art. 1146 § 1 pkt 3 K.p.c.) – bardziej uzasadniona jest odmowa dołączenia 
wzmianki dodatkowej w trybie art. 108 ust. 4 P.a.s.c. Nie ma natomiast podstaw, 
aby kierownik USC wzywał zainteresowanego do przedłożenia wymaganych do-
kumentów pod rygorem zawieszenia postępowania (art. 97 K.p.a.).

7. Przesłanki odmowy uznania

W przypadku uznania zagranicznych orzeczeń na podstawie przepisów 
K.p.c., problematykę przesłanek odmowy uznania reguluje art. 1146 § 1 K.p.c. 
Zgodnie z powołanym przepisem orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli: (1) nie 
jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane; (2) zapadło w sprawie 

63 P. Rylski, [w:] Kodeks..., t. V, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, komentarz do art. 
1147, Nb 8.
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należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich; (3) pozwanemu, który nie 
wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umoż-
liwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie; (4) strona 
w toku postępowania była pozbawiona możności obrony; (5) sprawa o to samo 
roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej 
wcześniej niż przed sądem państwa obcego; (6) jest sprzeczne z wcześniej wy-
danym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym 
prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego 
uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie 
między tymi samymi stronami; (7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowy-
mi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku 
publicznego).

Ze względu na ograniczone ramy opracowania omówienie problematyki 
przesłanek odmowy uznania zagranicznego orzeczenia zostanie ograniczone do 
przedstawienia kilku podstawowych kwestii64. Należy podkreślić, że okoliczno-
ści wskazane w art. 1146 §  1 K.p.c. podlegają badaniu z urzędu. Jeżeli chodzi 
o przeszkody takie jak: pozbawienie możliwości obrony poprzez nienależyte 
doręczenie pisma wszczynającego postępowanie (art. 1146 § 1 pkt 3 K.p.c.); po-
zbawienie możliwości obrony w toku postępowania (art. 1146 § 1 pkt 4 K.p.c.); 
naruszenie zawisłości sporu (art. 1146 § 1 pkt 5 K.p.c.) bądź naruszenie powagi 
rzeczy osądzonej wcześniejszego orzeczenia w tej samej sprawie (art. 1146 § 1 
pkt 6 K.p.c.) – kierownik USC ma ograniczoną możliwość uzyskania wiedzy 
o wskazanych negatywnych przesłankach uznania65. Kierownik USC polegać 
będzie przede wszystkim na informacjach pochodzących od stron postępowania.

Zgodnie z art. 1146 § 1 pkt 2 K.p.c., odmowę uznania zagranicznego orze-
czenia uzasadnia jedynie okoliczność, że sprawa, w której zapadło orzeczenie, 
należała do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Warto w tym miejscu wska-
zać na trzy przypadki jurysdykcji wyłącznej, które dotyczą spraw wywierają-
cych wpływ na stan cywilny. W sprawach małżeńskich jurysdykcja krajowa jest 
wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce 
zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11031 
§  2 K.p.c.). W sprawach ze stosunków między rodzicami jurysdykcja krajowa 
jest wyłączna, jeżeli wszystkie osoby występujące jako strony są obywatelami 

64 Szerzej na temat przesłanek odmowy uznania zob. A. Barańska, Skuteczność..., s.  8–10; 
M. Wojewoda Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 559–562.; T. Stru-
miłło, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, pod. red. J. Jankowskiego, Komentarz do artykułów 
730–1217, Warszawa 2015, t. II, komentarz do art. 1146.

65 Podobnie A. Barańska, Skuteczność..., s. 9; M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., 
pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 560.
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polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczy-
pospolitej Polskiej (art. 11032 § 2 K.p.c.).W sprawach o przysposobienie jurys-
dykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli przysposabiający, a w razie przysposobienia 
wspólnego – każdy z przysposabiających małżonków, oraz osoba, która ma 
być przysposobiona, są obywatelami polskimi, mającymi miejsce zamieszkania 
i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11064 § 3 K.p.c.).

Warto zwrócić uwagę na nowe ujęcie przesłanki klauzuli porządku publicz-
nego, które obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 roku. Zgodnie z art.1146 § 1 pkt 7 
K.p.c. w obecnym brzmieniu, przeszkodą dla respektowania skuteczności zagra-
nicznego orzeczenia jest sprzeczność uznania, a nie samej treści orzeczenia (jak 
to przewidywał art. 1146 § 1 pkt 5 K.p.c. przed nowelizacją), z podstawowymi 
zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ocenie podlegają zatem 
skutki uznania orzeczenia w kontekście klauzuli porządku publicznego.

Klauzula porządku publicznego znajduje zastosowanie wówczas, gdy nie 
wchodzi w grę zastosowanie żadnej innej podstawy odmowy uznania, a jednak 
orzeczenie zagraniczne mimo to nie może być zaakceptowane66. W tym kontek-
ście można mówić o subsydiarnej roli klauzuli porządku publicznego w stosunku 
do innych podstaw odmowy uznania. Klauzula porządku publicznego jest instru-
mentem wyjątkowym, stanowiącym swoisty wentyl bezpieczeństwa. Przez pod-
stawowe zasady porządku prawnego RP należy rozumieć zasady konstytucyjne 
oraz zasady innych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, rodzinnego i prawa 
procesowego. Ocena, czy orzeczenie nie narusza praworządności, powinna być 
dokonywana ad casum w sposób ostrożny, zaś sama klauzula porządku publicz-
nego poddawana raczej wykładni zawężającej niż rozszerzającej.

Merytoryczna kontrola treści zagranicznych orzeczeń jest dopuszczalna 
jedynie w wąsko zakreślonych granicach wytyczonych przez klauzulę porządku 
publicznego. Należy podkreślić, że w ramach oceny, czy zagraniczne 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 zo-
stało prawidłowo zastosowane67. 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 państwa68.

66 T. Ereciński (red.), [w:] Kodeks, komentarz do art. 1146, Nb 24; P. Rylski, [w:] Kodeks, pod 
red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, t. V, komentarz do art. 1146, Nb 23.

67 M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 571–572; 
M. Wojewoda, Międzynarodowe uznawanie..., s. 62, 65.

68 Tamże.
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Nie każda sprzeczność zagranicznego orzeczenia lub decyzji z normami 
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznacza naruszenie 
podstawowych zasad porządku publicznego. Krajowy organ, który bada, czy 
zagraniczne orzeczenie podlega uznaniu, powinien dokonać oceny, czy w danej 
sytuacji mamy do czynienia jedynie z odmiennością obcych uregulowań od pra-
wa polskiego – w takim przypadku zagraniczne orzeczenie podlega uznaniu69; 
czy też orzeczenie jest sprzeczne z polskimi normami o takiej randze, że skutków 
uznania nie da się pogodzić z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. 
Dopiero ta druga sytuacja uzasadnia odmowę uznania.

Jako przykład zastosowania klauzuli porządku publicznego w literatu-
rze przedmiotu wskazuje się przysposobienie dziecka przez osoby tej samej 
płci70. Jednocześnie przyjmuje się jednak, że nie powinno dojść do odmowy 
odnotowania przysposobienia osoby pełnoletniej w polskich księgach stanu 
cywilnego71. Wątpliwości może budzić zastosowanie klauzuli porządku pu-
blicznego w razie braku odpowiedniej różnicy wieku między przysposabiającym 
a przysposobionym.

Zastosowanie klauzuli porządku publicznego może wchodzić w grę w przy-
padku uznania za zmarłego osoby żyjącej. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywil-
nego uzyska wiarygodne informacje, że dany podmiot pozostaje przy życiu, nie 
powinien dołączyć wzmianki dodatkowej72.

W razie gdy kierownik urzędu stanu cywilnego ustali, że nie zachodzą prze-
szkody dla uznania zagranicznego orzeczenia, kończy on postępowanie dołą-
czając wzmiankę dodatkową do aktu stanu cywilnego. O naniesieniu wzmianki 
kierownik urzędu stanu cywilnego powinien pisemnie powiadomić wszystkie 
strony występujące w sprawie.

8. Odmienności proceduralne wynikające z postanowień umów 
międzynarodowych

Wiążące Polskę umowy międzynarodowe, które dotyczą problematyki 
uznania zagranicznych orzeczeń, zawierane były w czasie, gdy regulacja K.p.c. 
w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego była znacznie bardziej 
rygorystyczna niż obecnie. Aktualnie postanowienia dwustronnych umów 
międzynarodowych nie przewidują już ułatwień odnośnie do wprowadzenia 

69 J. Gajda, Nowe prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r. – kilka pierwszych refl ek-
sji, „Technika i USC” 2015, nr 1, s. 6.

70 M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 561.
71 Tamże, s. 562.
72 Podobnie M. Wojewoda, Transkrypcja..., s. 1120.
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zagranicznych orzeczeń do polskiego porządku prawnego. Przeciwnie, posta-
nowienia umów międzynarodowych mogą wprowadzać dalej idące ograniczenia 
w zakresie uznawania zagranicznych orzeczeń niż znacznie nowsza i bardziej 
liberalna regulacja zawarta w K.p.c.

Umowy międzynarodowe przewidują niejednokrotnie także dodatkowe 
dokumenty, które należy przedstawić powołując się na uznanie zagranicznego 
orzeczenia. Przykładowo konieczne może być przedłożenie dowodu doręczenia 
orzeczenia (zob. art. 27 ust. 1 lit. b umowy z Arabską Republiką Egiptu; art. 55 
ust. 2 lit. c umowy z Czechosłowacją).

Warto w tym miejscu zauważyć, że art. 39 Rozporządzenia Bruksela II bis 
przewiduje zaświadczenie, sporządzone na odpowiednim formularzu, które za-
wiera m.in. informację, czy według prawa państwa członkowskiego pochodzenia 
przeciwko orzeczeniu mogą być wniesione dalsze środki prawne. Okoliczność, 
że od danego orzeczenia nie przysługuje odwołanie oznacza prawomocność tego 
orzeczenia. Konieczność przedłożenia omawianego zaświadczenia może zatem 
ułatwiać ocenę, czy zagraniczne orzeczenie podlega uznaniu.

Niektóre umowy międzynarodowe wprowadzają dodatkowe przesłanki od-
mowy uznania. Jak już wcześniej zauważono, na podstawie art. 1146 § 1 pkt 2 
K.p.c., odmowę uznania zagranicznego orzeczenia uzasadnia jedynie okolicz-
ność, że sprawa, w której zapadło orzeczenie, należała do wyłącznej jurysdykcji 
sądów polskich. Natomiast umowy międzynarodowe przewidują niejednokrot-
nie, że odmowę uznania uzasadnia każdy przypadek braku jurysdykcji krajowej 
państwa wydania orzeczenia. Przy czym brak jurysdykcji może być oceniany 
w świetle przepisów państwa, gdzie orzeczenie ma wywołać skutki (art. 25 ust. 
1 lit. a umowy z Arabską Republiką Egiptu), bądź w świetle przepisów umowy 
międzynarodowej wiążącej strony (art. 55 pkt 1 umowy z Bułgarią; por. art. 54 
lit. b umowy z Czechosłowacją; art. 55 pkt 2 umowy z Estonią; art. 54 pkt 2 
umowy z Litwą). Warto zauważyć, że art. 1104 § 2 K.p.c. przewiduje zawarcie 
umowy prorogacyjnej, w sprawach rozpoznawanych w procesie, przez wdanie 
się w spór co do istoty sprawy, jeżeli pozwany nie podniesie zarzutu braku ju-
rysdykcji, a jednocześnie jurysdykcja nie ma charakteru wyłącznej. Wydaje się 
zatem, że w przypadku, gdy postanowienia umowy międzynarodowej przewidują 
dokonanie oceny jurysdykcji krajowej na podstawie przepisów państwa, gdzie 
ma nastąpić uznanie, odmowa uznania nie powinna nastąpić w sytuacji określo-
nej w art. 1104 § 2 K.p.c.

Pewne umowy międzynarodowe stanowią, że odmowę uznania uzasadnia 
zastosowanie właściwego prawa materialnego, które różni się w sposób istotny od 
prawa obowiązującego w państwie, na terytorium którego orzeczenie ma wywo-
łać skutki prawne (art. 53 pkt 6 umowy z Federacją Rosyjską; por. art. 55 pkt 2 
umowy z Bułgarią; art. 55 pkt 6 umowy z Estonią; art. 54 pkt 6 umowy z Litwą).
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Regulacja międzynarodowa może także przewidywać mniejszą ilość pod-
staw odmowy uznania zagranicznego orzeczenia w porównaniu do art. 1146 § 1 
K.p.c. Sytuacja taka ma miejsce na gruncie prawa unijnego. Artykuł 22 Rozpo-
rządzenia Bruksela II bis nie przewiduje przeszkody zawisłości sporu. Artykuł 24 
Rozporządzenia Bruksela II bis rezygnuje z przeszkody w postaci naruszenia wy-
łącznej jurysdykcji krajowej sądów państwa uznania (jurysdykcja sądu państwa 
członkowskiego pochodzenia orzeczenia nie może być badana). Natomiast art. 
38 ust. 2 Rozporządzenia Bruksela II bis wskazuje na fakultatywność tłumaczenia 
dokumentów, które są przedstawiane wraz z wnioskiem o uznanie.

9. Forma odmowy dołączenia wzmianki dodatkowej

Jeżeli kierownik USC dokona pozytywnej oceny, że zagraniczne orzecze-
nie wpływające na stan cywilny podlega uznaniu, wpisuje wzmiankę dodatkową 
w polskim akcie stanu cywilnego na podstawie tego zagranicznego orzeczenia. 
Na gruncie dawnej ustawy P.a.s.c. wątpliwości budziła okoliczność, w jaki spo-
sób ma postąpić kierownik USC, jeżeli stwierdzi, że w jego ocenie zagraniczne 
orzeczenie nie podlega uznaniu73. Obecnie kwestia ta została uregulowana w art. 
108 ust. 4 P.a.s.c.

Zgodnie z art. 2 ust 6. P.a.s.c., odmowa dokonania czynności z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Arty-
kuł 108 ust. 4 P.a.s.c. stanowi natomiast, że kierownik urzędu stanu cywilnego, 
który odmawia na podstawie art. 1146 K.p.c. dokonania czynności na podsta-
wie 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.

Mimo że art. 2 ust. 6 P.a.s.c. nie zawiera zastrzeżenia, „chyba że przepisy 
ustawy stanowią inaczej”, w literaturze słusznie wskazuje się na przypadki, kiedy 
odmowa dokonania czynności następuje bez wydania decyzji administracyjnej 
(w szczególności art. 89 P.a.s.c.)74. Warto w tym miejscu przypomnieć, że art. 7 
ust. 2 dawnej ustawy P.a.s.c. zawierał wyliczenie sytuacji, kiedy kierownik USC 
odmawia dokonania czynności zawiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną 
o przyczynach odmowy. Omawiane pismo powinno zawierać informację, że 
osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierow-
nika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego ze 

73 K. Weitz, Uznanie ex lege..., s. 337 i n.; M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., pod 
red. M. Pazdana, t. 20C, s. 563–564.

74 A. Czajkowska, [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach..., s. 29–30.
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względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności 
przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę 
dokonania czynności. W tym kontekście wydaje się, że dla usunięcia ewentual-
nych wątpliwości uzasadnione było zasygnalizowanie w treści art. 2 ust. 6 P.a.s.c. 
możliwości odmowy dokonania czynności w drodze zawiadomienia na piśmie. 
Niemniej jednak de lege lata należy przyjąć, że art. 108 ust. 4 P.a.s.c. stanowi lex 
specialis w stosunku do art. 2 ust. 6 P.a.s.c. W konsekwencji uzasadnione jest 
przekonanie, że odmowa dołączenia wzmianki dodatkowej następuje bez wyda-
wania decyzji administracyjnej75. Konieczność wydania decyzji administracyjnej 
w nieuzasadniony sposób przenosiłaby kwestię uznania zagranicznego rozstrzy-
gnięcia zapadłego w sprawie cywilnej na grunt postępowania administracyjnego 
oraz ewentualnie sądowo-administracyjnego76. Należy zaś pamiętać, że w tym 
trybie nie jest możliwe defi nitywne przesądzenie o dopuszczalności uznania, 
gdyż kwestia ta została zastrzeżona do kompetencji sądu powszechnego.

Jak już wcześniej zauważono, prawomocne postanowienie sądu w przed-
miocie ustalenia, czy zagraniczne orzeczenie podlega uznaniu, wydane w trybie 
art. 1148 K.p.c., jest wiążące dla kierownika USC. Zatem jeżeli sąd stwierdzi, że 
orzeczenie podlega uznaniu, to kierownik USC dołączy wzmiankę dodatkową 
do aktu stanu cywilnego.

Kierownik USC nie może wystąpić do sądu o ustalenie, czy zagraniczne 
orzeczenie podlega uznaniu77. Artykuł 100 §  1 K.p.a. nie przyznaje organowi 
administracji publicznej ani zdolności sądowej (art. 64 K.p.c.), ani uprawnie-
nia (legitymacji procesowej) do wystąpienia do sądu w sprawie, która dotyczy 
strony prowadzonego przez ten organ postępowania78. Kierownik USC posia-
da zdolność sądową jedynie w przypadku, gdy szczególny przepis przyznaje 
mu taką zdolność. Regulacja tego rodzaju została przyjęta w treści art. 5 K.r.o. 
Z brzmienia powołanego przypisu wynika, że w razie wątpliwości, czy występu-
je okoliczność wyłączająca zawarcie zamierzonego małżeństwa kierownik USC 
zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Brak 
szczególnej normy prawnej zezwalającej na wystąpienie przez kierownika USC 
do sądu o ustalenie, czy zagraniczne orzeczenie podlega uznaniu, oznacza brak 
takiej kompetencji kierownika USC.

75 M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 565.
76 Tamże, s. 564.
77 K. Weitz, Uznanie ex lege..., s.  341–343; M. Wojewoda, Kolizyjnoprawne..., [w:] System..., 

pod red. M. Pazdana, t. 20C, s. 563. Odmiennie J. Maciejowska, Uznawanie w Polsce zagranicznych 
orzeczeń w sprawach małżeńskich, „Technika i USC” 2008, nr 4, s. 9; A. Barańska, Skuteczność..., 
s. 10.

78 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2003 r., sygn. akt I CKN 471/01, (OSNC 2004, 
nr 7–8, poz. 126).
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Postępowanie sądowe o ustalenie, czy orzeczenie zagraniczne podlega uzna-
niu, wchodzi w grę również w przypadku orzeczeń uznawanych na podstawie 
rozporządzenia Bruksela II bis (zob. art. 21 ust. 3 rozporządzenia Bruksela II 
bis). Należy przyjąć, że art. 108 ust. 4 P.a.s.c. znajduje zastosowanie w drodze 
analogii w przypadku odmowy uznania orzeczenia na podstawie art. 22 rozpo-
rządzenia Bruksela II bis79. Kierownik USC zawiadamia wnioskodawcę pisemnie 
o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia, w trybie art. 28–36 
rozporządzenia Bruksela II bis, do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy 
orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

10. Tryb usuwania nieprawidłowości w zakresie dołączenia wzmianki dodatkowej

Warto w tym miejscu zasygnalizować, że przepisy P.a.s.c. przewidują możli-
wość unieważnienia wzmianki dodatkowej dołączonej do aktu stanu cywilnego 
zarówno w postępowaniu sądowym, jak również przez kierownika USC. Przy 
czym zasadą jest droga sądowa, a kompetencja kierownika USC dotyczy jedynie 
szczególnego przypadku, gdy wzmianka dodatkowa została omyłkowo dołączona 
do niewłaściwego aktu stanu cywilnego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 P.a.s.c., unieważnienia aktu stanu cywilnego lub 
dołączonej do niego wzmianki dodatkowej dokonuje sąd w postępowaniu nie-
procesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika 
urzędu stanu cywilnego, jeżeli akt ten lub wzmianka stwierdzają zdarzenie nie-
zgodne ze stanem faktycznym lub stwierdzono uchybienia, które zmniejszają 
jego moc dowodową. Artykuł 41 ust. 1 P.a.s.c. stanowi natomiast, że unieważ-
nienia 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. Zgodnie z art. 41 
ust. 2 P.a.s.c., kierownik urzędu stanu cywilnego, który unieważnił wzmiankę do-
datkową, wydaje osobie, której akt dotyczy, odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

W przypadku dokonania przez kierownika USC błędnej oceny, że orze-
czenie podlega uznaniu, i dołączenia na podstawie takiego orzeczenia wzmianki 
dodatkowej do aktu stanu cywilnego, istnieje możliwość unieważnienia przed-
miotowej wzmianki dodatkowej przez sąd w trybie przewidzianym w art. 39 
ust. 1 P.a.s.c.

79 Tak też A. Czajkowska, [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach..., 
s. 251–252.
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11. Podsumowanie

Unormowanie zawarte w art. 108 P.a.s.c. stanowi odpowiedź na część wąt-
pliwości, które występowały na gruncie art. 73 P.a.s.c. z 1986 r. Przykładowo art. 
108 ust. 4 P.a.s.c. wskazuje na brak konieczności wydania decyzji administracyj-
nej w razie odmowy dołączenia wzmianki dodatkowej z uwagi na okoliczność, 
że w ocenie kierownika USC orzeczenie nie podlega uznaniu.

Wielość reżimów prawnych w zakresie uznania zagranicznych orzeczeń 
lub decyzji stanowi w dalszym ciągu istotne utrudnienie w pracy kierownika 
USC. Uznanie na podstawie przepisów K.p.c. ma miejsce w stosunkach z tymi 
państwami, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej bądź pań-
stwami, z którymi łączą Polskę umowy międzynarodowe (wielostronne albo 
dwustronne).Niezależnie jednak od kraju pochodzenia orzeczenia i konieczności 
zastosowania postanowień umowy międzynarodowej, co do zasady uznanie na-
stępuje z mocy prawa. Jest tak z uwagi na okoliczność, że umowy międzynaro-
dowe nie regulują kompleksowo trybu uznania zagranicznego orzeczenia, zatem 
w kwestiach nieunormowanych konieczne jest zastosowanie K.p.c. Kierownik 
USC posiada zatem kompetencję (uprawnienie i obowiązek) do samodzielne-
go dokonania oceny, czy zachodzą negatywne przesłanki uznania. Konieczność 
uwzględnienia postanowień umów międzynarodowych oznacza, że mogą zacho-
dzić pewne odrębności w zakresie podstaw odmowy uznania, jak również odno-
śnie do dokumentów, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dołączenie 
wzmianki dodatkowej.
Słowa kluczowe: wzmianka dodatkowa w aktach stanu cywilnego, kierownik USC, uznanie 
orzeczenia z mocy prawa, postępowanie nieprocesowe, prawo o aktach stanu cywilnego.

Additional mentions enclosed to the vital record 

on the basis of decisions of foreign states

Summary

Multitude of political systems in the fi eld of approval of foreign decisions and judgements 
still poses a signifi cant impediment in the activity of Superintendant Registrar. Regardless of 
the state of origin of the decision and the necessity to apply the resolutions of international 
treaty, in the premises approval takes place de jure. Th e Superintendant Registrar has therefore 
the competence (warrant and duty) to independently asses, if any negative mentions of aproval 
accur. Th e necessity of respect the resolutions of international treaty means that there can occur 
some individualities in the fi eld of the causes of approval rejection, as well as in the subject of 
documents, which should be submited with the application for encosure of additonal mention.

Key words: additional menton in the vital records, Superintendant registrar, de jure judgement 
approval, non-contentious procedure, Vital Records Act.
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Zusätzliche Erwähnungen, die zur Personenstandsurkunde aufgrund Entscheidungen 

ausländicher Behörden beigelegt sind

Zusammenfassung

Vielzahl der Rechtsystemen in dem Bereich von Anerkennung ausländischer Sprüchen 
und Entscheidungen besteht weiterhin eine wesentliche Schwierigkeit in der Arbeit vom 
Standesamtsleiter. Unabhängig von dem Herkunft sland des Spruches und Notwendigkeit 
der Anwendung der Entscheidungen des Internationalen Vertrages, erfolgt die Anerkennung 
grundsätzlich de jure. Standesamtsleiter hat somit die Kompetenz (Berechtigung und Pfl icht) 
zu beurteilen, ob negative Prämissen der Anerkennung entstehen. Die Notwendigkeit der 
Berücksichtigung von Entscheidungen der internationalen Verträge bedeutet, dass die bestimm-
ten Besonderheiten in dem Bereich von Gründen für Ablehnung der Anerkennung, sowie bezüg-
lich Unterlagen, die mit dem Antrag des Hinzufügens der zusätzlichen Erwähnung vorzulegen 
sind, auft reten können.

Schlüsselwörter: zusätzliche Erwähnungen in Personenstandsurkunden, Standesamtsleiter, 
Anerkennung de jure, freiwillige Gerichtsbarkeit, Personenstandsgesetz.
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Inez Knyziak*

Sytuacja prawna potomstwa osoby transseksualnej

Procedura korekty płci, choć w dalszym ciągu pozostaje zagadnieniem usta-
wowo nieuregulowanym, od kilkudziesięciu lat kształtowana jest przez praktykę. 
Zasadniczo omawiana tematyka stanowi przedmiot zainteresowań administra-
cyjnoprawnych, jednakże nie sposób bagatelizować doniosłych implikacji, ja-
kie „zmiana” płci wywołuje w stosunkach prawnorodzinnych. Decyzja osoby 
transseksualnej o poddaniu się korekcie płci wbrew pozorom nie jest decyzją 
oddziałującą wyłącznie na status tejże osoby, lecz niesie za sobą również szereg 
następstw prawnych względem podmiotów pozostających z nią w relacjach ro-
dzinnych. Na uwagę zasługuje przy tym sytuacja potomstwa osoby transseksu-
alnej w dobie zmian, do jakich na przestrzeni ostatniego roku doszło w polskim 
porządku prawnym wskutek wejścia w życie nowej ustawy z dnia 28 listopada 
2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1 oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o leczeniu niepłodności2, determinującej istotne zmiany w ustawie z dnia 25 lu-
tego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy3.

1. Uwagi ogólne

Dla zapewnienia przejrzystości analizowanego problemu wymagane 
jest uprzednie zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami rządzącymi 
transseksualizmem.

Każdą jednostkę można przypisać do jednej z dwóch płci, tj. męskiej, albo 
żeńskiej. Decydują zaś o tym następujące elementy4: płeć fi zyczna implikowana 

* Mgr Inez Knyziak, aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1087.
3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
4 S. Dulko, Opinia seksuologiczna w sprawie projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469), 

Warszawa 2014 – orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/.../$fi le/i3092-13.rtf [dostęp on-line: 
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przez szereg czynników biologicznych; płeć psychiczna, czyli poczucie przyna-
leżności do danej płci; płeć prawna (metrykalna) wpisywana do aktu urodzenia 
na podst awie zgłoszenia urodzenia sporządzanego w oparciu o lekarską ocenę 
narządów zewnętrznych noworodka.

Zasadniczo jednostka przynależy do jednej płci we wszystkich wskazanych 
płaszczyznach, jednak znane są przypadki rozbieżności pomiędzy płcią odczu-
waną a płcią biologiczną oraz wynikającą z niej płcią metrykalną. Podmioty, 
którym towarzyszy omawiana dysharmonia, określane są jako transseksualne5. 
Adekwatnie do podziału jednostek na kobiety i mężczyzn, również w obrębie 
osób transseksualnych wskazuje się dwie grupy6: transkobiety (M/K), czyli męż-
czyźni według płci biologicznej odczuwający przynależność do płci żeńskiej; 
transmężczyźni (K/M), czyli kobiety według płci biologicznej odczuwające 
przynależność do płci męskiej.

W medycynie nie wypracowano dotychczas metod pozwalających na dosto-
sowanie płci psychicznej do płci fi zycznej i prawnej, toteż usunięcie występującej 
rozbieżności wymaga podjęcia działań zmierzających w kierunku odwrotnym7. 
Owe dostosowanie przebiega wieloetapowo, począwszy od procesu diagnozy, 
przez terapię hormonalną, sądowe ustalenie płci, a na korekcie chirurgicznej 
skończywszy.

Judykatura polska od początku, tj. od lat sześćdziesiątych minionego wie-
ku, zajmowała przychylne osobom transseksualnym stanowisko, interpretując 
obowiązujące przepisy ogólne w sposób umożliwiający zmianę oznaczenia płci 
prawnej w akcie urodzenia i innych dokumentach, tak by odpowiadały tożsa-
mości płciowej. Można przy tym wyróżnić dwie linie orzecznicze. Początkowo 
korekty płci metrykalnej dokonywano w drodze sprostowania, zmodyfi kowa-
nego jednak w ten sposób, że miało wywoływać skutek na przyszłość8. Dopiero 

21  lutego 2016  r.]; E. Holewińska – Łapińska, Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 
1991-2008, [w:] Studia i analizy Sądu Najwyższego, red. K. Ślebzak, Warszawa 2010, Tom IV, 
s. 14–15.

5 K. Imieliński, Seksiatria, Warszawa 1990, Tom II, s. 285. Zob. też defi nicję transseksualizmu 
zawartą w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfi kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych stwo-
rzonej przez Światową Organizację Zdrowia – ICD-10, rozdział V, pozycja F64.0.

6 Zob. zamiast wielu M. Fajkowska-Stanik, Transseksualizm. Defi nicje, klasyfi kacje i symptolo-
gia zjawiska, „Psychiatria Polska” 1999, nr 5, s. 772.

7 S. Dulko, Opinia...; K. Imieliński, Seksiatria..., s. 449–450; S. Dulko, K. Imieliński, Glosa do 
uchwały SN z 25 lutego 1978 r., III CZP 100/77, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra-
żowych” 1983, nr 10, s. 517–518.

8 Wyrok SW dla m. st. Warszawy z 24 września 1964 r., sygn. akt II CR 515/64, „Państwo 
i Prawo” 1965, nr 10, s. 600–601 z glosą aprobującą J. Litwina; wyrok SN z 25 lutego 1978 r., 
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uchwała SN z dnia 22 czerwca 1989 r.9, i następujące po niej orzeczenia10 przesą-
dziły o wzmiance dodatkowej jako odpowiedniejszym narzędziu, dostosowanym 
do stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem wydarzeń mających miejsce po 
sporządzeniu aktu stanu cywilnego i wywołującym pożądany skutek na przy-
szłość. Zagadnienie skutków uzgodnienia płci prawnej wywoływało przez lata 
wiele kontrowersji. O ostatecznym przyjęciu konsekwencji ex nunc zadecydo-
wała jednak potrzeba zapewnienia stabilizacji stosunków prawnorodzinnych. 
Obawy budziły zwłaszcza status dzieci osób transseksualnych oraz potencjalna 
możliwość legalizacji małżeństwa jednopłciowego, która mogłaby nastąpić przy 
przyjęciu wstecznego skutku korekty względem osób pozostających niegdyś 
w związku małżeńskim. Uprzedzając wynik dalszych rozważań należy poddać 
w wątpliwość poprawność przyjmowanych obecnie rozwiązań. Wydaje się bo-
wiem, iż to właśnie dbałość o relacje rodzinne czyni właściwszym uzgodnienie 
płci prawnej wywołujące skutek ex tunc. [Zdania w tym zakresie wśród przed-
stawicieli doktryny są podzielone – przyp. red.]

Lektura samych tylko orzeczeń mogłaby prowadzić do mylnego wyobra-
żenia, iż poddanie się zabiegowi adaptacyjnemu pozbawiającemu zdolności 
płodzenia jest warunkiem koniecznym korekty płci metrykalnej. Wskazuje się 
bowiem na potrzebę każdorazowego dokonywania oceny trwałości poczucia 
przynależności do płci przeciwnej w stosunku do oryginalnie oznaczonej, któ-
ra to trwałość przejawia się w poddaniu się zabiegowi chirurgicznemu11. Sąd 
Najwyższy w powoływanym już wyroku z dnia 25 lutego 1978 r., (sygn. akt III 
CZP 100/77) tylko wyjątkowo dopuścił możliwość dostosowania płci praw-
nej przed poddaniem się chirurgicznej „zmianie” płci. Wyjątek ten stał się jed-
nak zasadą po spotkaniu ekspertów w 1983 r., gdzie ustalono, iż lekarz winien 
przeprowadzić zabieg adaptacyjny dopiero po zmianie oznaczenia płci w akcie 
urodzenia12. U podłoża powyższego stanowiska leżały obawy lekarzy przed od-
powiedzialnością karną za przestępstwo ciężkiego uszkodzenia ciała, o którym 

sygn. akt III CZP 100/77 „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1983, nr 10, poz. 217 z krytyczną glosą 
M. Sośniaka i aprobującą glosą S. Dulki i K. Imielińskiego.

9 Sygn. akt III CZP 37/89, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1989, nr 12, poz. 188.
10 Zob. postanowienie SN z 22 marca 1991  r., sygn. III CRN 28/91, „Przegląd Sądowy” 

1991, nr 5–6, s. 118 i n. z częściowo aprobującą glosą M. Safj ana, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 2, 
s. 78 i n.; uchwała SN z 12 czerwca 1992 r., sygn. akt III CZP 48/92, LEX nr 3775; uchwała SN 
z 22 września 1995 r., sygn. akt III CZP 118/95, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1996, nr 1, 
poz. 7 z krytyczną glosą J. Ignatowicza, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1996, nr 4, poz. 78.

11 Zob. postanowienie SN z 22 marca 1991 r., sygn. akt III CRN 28/91.
12 M. Filar, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 1989 roku, III CZP 37/89, „Pań-

stwo i Prawo” 1990, nr 10, s. 116–117.
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traktuje art.  156 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  r. – Kodeks karny13. Dla prze-
prowadzenia chirurgicznej korekty płci lekarze wymagają więc prawomocnego 
orzeczenia w sprawie o ustalenie płci, uznając je za środek legalizujący przepro-
wadzenie korekty chirurgicznej. W praktyce osoby transseksualne przed sądem 
poczucie przynależności do danej płci zwykle popierają kuracją hormonalną, 
bądź interwencjami chirurgicznymi niepozbawiającymi zdolności płodzenia, jak 
np. mastektomia14.

Wymóg poddania się terapii hormonalnej uznawany za wystarczający dla 
wykazania trwałości transseksualizmu sprawia, że osoba transseksualna może 
zachować dotychczasowe narządy płciowe oraz zdolność prokreacji. Przed kon-
sekwencjami analizowanej sytuacji przestrzegał Prokurator Generalny w opinii 
do poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci15. Perspektywa zrodzenia 
dziecka przez osobę transseksualną po korekcie prawnej płci była nadto jedną 
z przyczyn odmowy podpisania ustawy przez Prezydenta RP16. Projekt wyraź-
nie odrzucał zabieg adaptacyjny jako warunek korekty płci prawnej17, podobnie 
zresztą jak przygotowywana rządowa kontrpropozycja dla projektu poselskie-
go18. Warto dodać, że choć Europejski Trybunał Praw Człowieka nie miał okazji 
wypowiedzieć się w kwestii zgodności z Konwencją takiego warunku, gdyż orze-
kał dotychczas w sprawach „pokorekcyjnych” osób transseksualnych, to jednak 
na arenie międzynarodowej zauważyć można trend odstępowania od wymogu 
poddania się zabiegowi w imię poszanowania autonomii jednostki19.

13 Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm. [dalej cyt.: K.k.].
14 M. Bieńkowska, Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania 

binarnego systemu płci, Białystok 2012, s. 214–215.
15 Opinia Prokuratora Generalnego do poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci nr 

PG VII G 025-284-/13 (druk nr 1469). Potencjalna możliwość zaistnienia analizowanej sytuacji 
została także zasygnalizowana przez część przedstawicieli dogmatyki prawa, lecz de lege lata nie 
zaprezentowano w tym zakresie żadnych rozwiązań – K. Osajda, Cywilnoprawne aspekty zmiany 
płci u transseksualistów, [w:] Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, 
red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2009, s.  194–195; C. Gromadzki, Poczucie 
przynależności do danej płci jako kryterium przy zmianie oznaczenia płci w akcie urodzenia transsek-
sualistów, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 10, s. 76 i n.

16 Druk sejmowy nr 3978.
17 Druk sejmowy nr 1469.
18 Rządowy projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywil-

nego, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw (projekt nr ZD76).

19 Przykładami odstępowania od warunku bezpłodności, bądź poddania się zabiegowi ada-
ptacyjnemu są ustawodawstwa Szwecji i Niemiec, zob. M. Szeroczyńska, Przykładowe regulacje 
uzgodnienia płci metrykalnej osób transpłciowych w prawie obcym, [w:] Sytuacja prawna osób trans-
płciowych w Polsce. Raport z badań i propozycje zmian, red. W. Dynarski i K. Śmiszek, Warszawa 
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Realizowanie się w narzuconej pierwotnie roli płciowej przez osoby trans-
seksualne poprzez zawieranie związków małżeńskich, czy posiadanie potomstwa 
przed korektą płci nasuwa wątpliwości przedstawicieli nauk prawnych względem 
występowania transseksualizmu u tychże jednostek20. Obiekcje doktryny mo-
głyby wydawać się bardziej uzasadnione w przypadkach osób transseksualnych, 
które poddały się korekcie płci metrykalnej z powołaniem się na poczucie przy-
należności do płci odmiennej, aniżeli pierwotnie oznaczona, lecz odstępują od 
zabiegu adaptacyjnego z zamiarem zrodzenia biologicznego potomstwa. Jednak 
część osób transseksualnych w Polsce, nie kwestionując istniejącej rozbieżności 
pomiędzy tożsamością płciową i płcią fi zyczną, przyznaje się do chęci posiadania 
w przyszłości biologicznego potomstwa21.

2. Sytuacja prawna dzieci osób transseksualnych zrodzonych po korekcie płci

Wobec wyraźnego rozdzielenia kwestii poczucia przynależności do płci od-
miennej od fi zycznej oraz potrzeby posiadania biologicznego potomstwa zrodzo-
nego stosownie do możliwości prokreacyjnych właściwych dla płci oryginalnej, 
problem statusu dzieci osoby transseksualnej zrodzonych po korekcie prawnej 
nie jest tylko abstrakcją. Rozważyć przy tym należy sytuacje:

2013, s. 122 i n.; J.M. Szczęsny, Sytuacja prawna osób transseksualnych w Niemczech, [w:] Prawa 
osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce, red. A. Śledzińska – Simon, War-
szawa 2010, s. 67 i n. Zob. też międzynarodowe akty prawne o charakterze soft  law, gdzie zawarto 
postulaty przyznania osobom transseksualnym prawa do podejmowania samodzielnej decyzji 
o ewentualnych interwencjach medycznych w zależności od potrzeb i możliwości zdrowotnych 
oraz fi nansowych, R. Wieruszewski, Zasady Yogyakarty – geneza i znaczenie, [w:] Zasady Yogy-
akarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji sek-
sualnej oraz tożsamości płciowej, red. Katarzyna Remin, Warszawa 2009, s. 17–20 – htt p://www.
kph.org.pl/publikacje/b-y_zasady.pdf [dostęp on-line: 21 lutego 2016 r.]; polskie tłumaczenie 
dokumentu tematycznego Th omasa Hammarberga Tożsamość płciowa a prawa człowieka dostęp-
ne pod adresem: htt p://transfuzja.org/download/publikacje/hberg_pol.pdf. [dostęp on-line: 
21 lutego 2016 r.]; Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego nr 1728 (2010) z dnia 29 kwietnia 
2010 roku w sprawie dyskryminacji na podstawie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Za 
A. Śledzińska – Simon, Międzynarodowe standardy ochrony praw osób transpłciowych, [w:] Sytu-
acja prawna osób transpłciowych w Polsce. Raport z badań i propozycje zmian, red. W. Dynarski i K. 
Śmiszek, Warszawa 2013, s. 87–88; Pkt. 20 załącznika do Zalecenia CM/Rec 2010(5) Komitetu 
Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na 
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej z dnia 31 marca 2010 r. – htt p://transfuzja.org/
download/dokumenty/reccm2010_5_pl.pdf [dostęp on-line: 21 lutego 2016 r.].

20 M. Safj an, Glosa..., s. 89.
21 R. Grzejszczak, Transpłciowość w świetle badań, [w:] Sytuacja prawna osób transpłciowych 

w Polsce. Raport z badań i propozycje zmian, red. W. Dynarski, K. Śmiszek, Warszawa 2013, s. 58.
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1) naturalnego potomstwa transmężczyzny, gdy dojdzie do zapłodnienia 
osoby transseksualnej pierwotnie płci kobiecej, funkcjonującej prawnie jako 
mężczyzna, mimo zachowania zdolności rozrodczych właściwych dla kobiety;

2) naturalnego potomstwa transkobiety, gdy dojdzie do zapłodnienia ko-
biety przez osobę transseksualną pierwotnie płci męskiej, która ustaliła w postę-
powaniu sądowym, że jest kobietą, jednak nie poddała się korekcie na narządach 
płciowych.

Problemy natury prawnej na tle przedstawionych stanów faktycznych nastę-
pują już z chwilą urodzenia dziecka. Akt urodzenia sporządza się na podstawie 
karty urodzenia dziecka (art. 53 ust. 1 P.a.s.c.). W karcie urodzenia uwzględnia 
się zaś oświadczenie, że dana kobieta urodziła dziecko, a także informacje do-
tyczące dziecka, matki, ojca, ciąży, przebiegu porodu i porodów poprzednich. 
Karta urodzenia zawiera przy tym standardową dla tych zdarzeń nomenklaturę 
posługując się pojęciami „matka” i określeniami w formach żeńskich – „urodzo-
na”, „urodziła”22. Sformułowania te odpowiadają unormowaniom dotyczącym 
urodzenia dziecka zawartym w art. 52 P.a.s.c. i następnych, a przede wszystkim 
zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym defi nicjom matki jako kobiety, 
która urodziła dziecko (art. 619 K.r.o.) oraz ojca jako mężczyzny, od którego 
dziecko pochodzi (art. 73 § 1 K.r.o.).

Uwzględnienie danych transseksualnego rodzica w tak skonstruowanym 
dokumencie nastręczyłoby w praktyce trudności. Będą one nieco zróżnicowa-
ne, w zależności od pochodzenia dziecka od transmężczyzny lub transkobiety. 
W odniesieniu do rodzicielstwa transmężczyzny de lege lata należy krótko scha-
rakteryzować podstawowe problemy:

1) Konieczność zawierania informacji według stanu wynikającego z dowo-
du osobistego matki jest niewątpliwie przeszkodą wobec faktu urodzenia dziecka 
przez transmężczyznę, którego dokumenty odzwierciedlają płeć męską. Wpro-
wadzenie do karty urodzenia danych sprzed korekty mogłoby narazić podmiot 
ją wypełniający na odpowiedzialność karną za przestępstwo poświadczenia nie-
prawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 271 K.k.);

2) Na mocy powoływanego już art. 619 K.r.o., przyjmującego, iż matką 
może być wyłącznie kobieta, niedopuszczalne jest oznaczenie pełnoprawnego 
mężczyzny jako matki w akcie urodzenia dziecka;

3) Nie jest możliwe, jak to miało miejsce w sprawie zakończonej orzecze-
niem SN z dnia 6 grudnia 2013 roku, sygn. I CSK 146/1323, wznowienie po-
stępowania na żądanie prokuratora z powołaniem się na niewystępowanie po 

22 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie 
wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171).

23 LEX nr 1415181.
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stronie pozwanej dzieci powoda jako współuczestników koniecznych. W sprawie 
tej sąd wydał bowiem pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiocie ustalenia przy-
należności do płci odczuwanej wskutek zatajenia przez powoda faktu pozosta-
wania w związku małżeńskim i posiadania małoletniego potomstwa. Tymczasem 
w sytuacji zrodzenia potomstwa po korekcie płci metrykalnej trzeba zwrócić 
uwagę, iż dziecko osoby transseksualnej w chwili wydania orzeczenia o ustale-
niu przynależności do płci męskiej jeszcze się nie narodziło. Zgodnie z art. 401 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego24 można 
żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli wskutek naru-
szenia przepisów prawa strona była pozbawiona możliwości działania. Próżno 
w analizowanym stanie faktycznym szukać przepisów, do których naruszenia 
mogłoby dojść wskutek zrodzenia potomstwa przez osobę transseksualną po 
korekcie płci metrykalnej;

4) Niemożliwe jest ustalenie macierzyństwa transmężczyzny, nawet po 
przeprowadzeniu (na żądanie prokuratora lub z inicjatywy samej osoby trans-
seksualnej) ponownego postępowania o ustalenie, że przynależy do płci żeńskiej. 
Oceny, czy kobieta jest matką dziecka, należy dokonywać według stanu praw-
nego z chwili narodzin dziecka25. W momencie narodzin osoba transseksualna, 
która urodziła dziecko na skutek uprzedniej korekty płci metrykalnej, była peł-
noprawnym mężczyzną. Nie zmieni tego stanu ponowne orzeczenie ustalające 
przynależność do płci oryginalnie oznaczonej, bowiem według, powoływanej 
w pierwszej części artykułu, aktualnej linii orzeczniczej wywołuje ono skutek 
na przyszłość.

5) Brak ustaleń w zakresie macierzyństwa pociąga za sobą także brak ustaleń 
co do ojcostwa. Wykluczona jest wówczas możliwość uznania ojcostwa, które 
wymaga przecież potwierdzenia przez matkę (art. 73 § 1 K.r.o.).

Na tle pochodzenia dziecka od transkobiety analogicznie można wskazać 
na następujące trudności:

1) Niedopuszczalne jest oznaczenie transkobiety według pokorekcyjnych 
danych jako ojca dziecka oraz w akcie urodzenia dziecka ze względu na zawartą 
w K.r.o. defi nicję ojcostwa;

2) Urodzenie dziecka po korekcie wyklucza możliwość wznowienia postę-
powania o ustalenie płci;

24 Tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 101. [dalej cyt.: K.p.c.].
25 Decydowanie o statusie dziecka na podstawie oceny dokonywanej według statusu praw-

nego matki z chwili narodzin dziecka współgra z uregulowaniami K.r.o. i P.a.s.c., w szczególności 
z domniemaniem ojcostwa męża matki (art. 62 i następne K.r.o.), czy art. 89 § 3 K.r.o. i korespon-
dującego z nim art. 61 ust. 2 P.a.s.c., gdzie przyjęto, iż nazwiskiem dziecka, którego ojcostwa nie 
ustalono jest nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka.
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3) Niebudzące wątpliwości macierzyństwo partnerki transkobiety nie prze-
sądza o możliwości uznania ojcostwa przez samą transkobietę. Skutek ex nunc 
korekty wyklucza możliwość uznania i ustalenia ojcostwa także po „powrocie” 
do płci pierwotnej. W chwili urodzenia dziecka rodzic ten, w świetle prawa, 
uznawany był bowiem za kobietę.

Przyjęcie skutku ex nunc korekty wydaje się prowadzić do sytuacji pato-
wych w kwestii ustalenia pochodzenia dziecka osoby transseksualnej zrodzone-
go po korekcie płci prawnej. Mniej złożone jest oczywiście położenie dziecka 
transkobiety, gdzie zachowana zostaje możliwość ustalenia pochodzenia od ci-
spłciowej matki. Nie jest natomiast możliwe ustalenie pochodzenia potomstwa 
transmężczyzny.

Zasadniczą część wskazanych problemów można rozwiązać poprzez przy-
jęcie wstecznego skutku korekty. De lege lata jedynym wyjściem w omawia-
nym przypadku jest prowizoryczne wpisanie do zgłoszenia aktualnych danych 
transseksualnego rodzica z odpowiednią adnotacją informującą właściwy USC 
o zaistniałej sytuacji. Pracownik USC powinien zaś niezwłocznie powiadomić 
prokuratora, który – na zasadach ogólnych wynikających z art. 7 K.p.c. – mógłby 
żądać wszczęcia postępowania o ustalenie płci osoby transseksualnej, powołując 
się na realizowanie się przez nią w pierwotnej roli płciowej. Inicjatywa powtórne-
go ustalenia płci może pochodzić również od transseksualnego rodzica. W mię-
dzyczasie, sporządzając akt urodzenia dziecka, powinny znaleźć zastosowanie 
przepisy dotyczące sporządzania aktów dzieci nieznanych rodziców (art. 62 P.a-
.s.c.). Za zbędne należy uznać przy tym sięganie po konstrukcję analogii, jeśli 
pojęcie „nieznani rodzice” będzie rozumiane jako brak ustalenia macierzyństwa 
i ojcostwa26. Do czasu ustalenia pochodzenia dziecka, o ile nie zachodzą ku temu 
przeciwwskazania wynikające z zasad ogólnych (art. 148 K.r.o.), możliwe jest 
ustanowienie na rzecz transseksualnego rodzica opieki nad potomkiem27. Sąd 
opiekuńczy wydając postanowienie, na podstawie którego sporządzony zostanie 
następnie akt urodzenia dziecka, może uwzględnić jego opinię przy nadawaniu 
dziecku imienia i nazwiska. Ponadto określa imiona i nazwiska rodziców wpi-
sywane do aktu. Rozważyć należy wprowadzenie do aktu informacji zgodnych 
z danymi transseksualnego rodzica sprzed korekty, zwłaszcza jeśli ten wyrazi 

26 A. Sylwestrzak [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 632.

27 Ustanowienie opieki będzie dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy dziecko zrodziło się ze 
związku transmężczyzny z mężczyzną. W przypadkach dzieci zrodzonych ze związku transkobie-
ty i kobiety nie ma wątpliwości co do macierzyństwa, które determinuje władzę rodzicielską tejże 
kobiety. Opieka zaś nie może być ustanowiona względem dzieci podlegających władzy rodziciel-
skiej przynajmniej jednego z rodziców.
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zamiar powrotu do pierwotnej płci metrykalnej celem dochodzenia ustalenia 
macierzyństwa, albo ojcostwa.

Raz jeszcze podkreślić należy, iż zaprezentowana propozycja rozstrzygania 
o statusie dzieci osób transseksualnych zrodzonych po korekcie dopuszczalna 
jest jedynie przy przyjęciu skutku wstecznego korekty. Tylko wówczas ponow-
ne ustalenie przynależności do danej płci pozwoli zachować niepodzielność 
stanu cywilnego i rozwiać wszelkie wątpliwości co do faktu, że w chwili uro-
dzenia dziecka transseksualna matka była kobietą, bądź transseksualny ojciec 
mężczyzną.

Powyższy wzorzec postępowania, gdzie postuluje się przeprowadzenie 
drugiego procesu o ustalenie płci wydaje się szczególnie pożądany w omówio-
nych przypadkach homoseksualnych związków osób transseksualnych28. Może 
on znaleźć zastosowanie także w bardziej skomplikowanym stanie faktycznym, 
gdy rodzicami dziecka są transmężczyzna i transkobieta, którzy „zmienili” płeć 
prawną zachowując zdolność płodzenia29. Jednakże mając na względzie możli-
wość zawarcia przez nich akceptowanego w polskim porządku prawnym związku 
małżeńskiego oraz zrodzenia w nim biologicznego potomstwa pochodzącego od 
obojga małżonków, w wątpliwość należy podać stawianie sprawnie funkcjonują-
cej rodziny przed koniecznością rozwiązania małżeństwa, „odwrócenia” dokona-
nej korekty, a wreszcie przeprowadzenia procesów ustalających macierzyństwo 
i ojcostwo. Sprzeciwiać się temu może zresztą dobro dziecka, co do którego 
nie ma wątpliwości, że jest wartością nadrzędną. De lege lata transseksualnym 
małżonkom należy zaproponować, zrównane w skutkach z macierzyństwem 
i ojcostwem, całkowite przysposobienie ich naturalnego dziecka. Tego rodzaju 
fi kcja jawi się bowiem jako jedyne rozsądne rozwiązanie na tle przepisów K.r.o., 
wyraźnie wiążących stosunki macierzyństwa i ojcostwa z płcią jednostki.

Dotychczas analizowano problem sporządzania aktu urodzenia biolo-
gicznego dziecka osoby transseksualnej ze wskazaniem na niedopuszczalność 
uwzględnienia informacji sprzecznych z kodeksowym rozumieniem ojca i matki. 
Krótkiego omówienia wymaga jednak potencjalna możliwość wprowadzenia do 
aktu danych transseksualnego rodzica sprzed korekty, bądź niezgodne z rzeczy-
wistością oznaczenie transmężczyzny jako ojca, czy też transkobiety jako matki. 
Przedstawiona sytuacja może być skutkiem wyłudzenia zawarcia w akcie takich 
wpisów przez podstępne wprowadzenie w błąd sporządzającego dokument. 

28 Analizie poddano wszak dwa stany faktyczne: zapłodnienia transmężczyzny przez cispłcio-
wego mężczyznę oraz zapłodnienia cispłciowej kobiety przez transkobietę.

29 Zob. historię małżeństwa Bowserów z USA – pary osób transseksualnych (transkobiety 
i transmężczyzny), będących biologicznymi rodzicami trójki dzieci – htt p://www.mirror.co.uk/
news/real-life-stories/family-mum-used-dad-dad-4026570 [dostęp on-line: 12 marca 2016 r.].
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Pomijając już fakt, iż zachowanie takie wypełnia znamiona przestępstwa opisa-
nego w art. 272 K.k., przyjąć należy zasadność dochodzenia zaprzeczenia ma-
cierzyństwa lub ojcostwa, do czego uprawniony jest m.in. prokurator.

Na marginesie rozważań nad sytuacją prawną biologicznego dziecka zro-
dzonego po korekcie płci transseksualnego rodzica warto wspomnieć o innej 
jeszcze sytuacji. Osoby transseksualne po „zmianie” mogą wstępować w związki 
małżeńskie z osobami cispłciowymi pod warunkiem, że nie-transseksualny wy-
branek (wybranka) jest płci odmiennej w stosunku do pokorekcyjnej. Legalny 
związek małżeński stworzony przez osobę transseksualną, pod względem praw-
nym, niczym nie różni się od związków zawieranych przez osoby cispłciowe. Jeśli 
zatem nie-transseksualna kobieta urodzi dziecko wskutek procedury medycznie 
wspomaganej prokreacji, przyjąć należy ogólną zasadę domniemania ojcostwa 
męża matki i niedopuszczalność jego zaprzeczenia przez transmężczyznę, jeśli 
wyraził zgodę na ów zabieg medyczny (art. 68 K.r.o.).

Na gruncie nowych przepisów K.r.o. wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerw-
ca 2015 r. o leczeniu niepłodności podobnie prezentuje się sytuacja dzieci pozamał-
żeńskich, względem których nie zachodzi domniemanie ojcostwa transmężczyzny 
z art. 68 K.r.o. Dodany do K.r.o. art. 751 pozwala mężczyźnie uznać ojcostwo dziec-
ka zrodzonego wskutek medycznie wspomaganej prokreacji przez oświadczenie 
przed kierownikiem USC, że będzie ojcem dziecka i potwierdzenie (jednocześnie 
lub w ciągu trzech miesięcy), że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna. Zważywszy 
na fakt, iż transmężczyzna po korekcie płci metrykalnej w świetle prawa staje się 
mężczyzną, nic nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu powoływanego przepisu 
K.r.o. do uznania ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego przez transmężczyznę.

Prima facie wydaje się, iż aktualny kształt przepisów K.r.o. w zakresie, w ja-
kim regulują kwestię pochodzenia dziecka pozwala również – wbrew prawdzie 
biologicznej – na uznanie ojcostwa transmężczyzny względem dziecka poza-
małżeńskiego zrodzonego przez kobietę bez wykorzystania metod sztucznej 
prokreacji, wskutek obcowania z innym mężczyzną. Wynik końcowy podjęcia 
próby manipulowania unormowaniami K.r.o. sprowadzać się będzie do spostrze-
gawczości kierownika USC, ewentualnie sądu rozstrzygającego sprawę w przed-
miocie ustalenia pochodzenia dziecka.

Po nowelizacji K.r.o z 2008  r. nie ulega wątpliwości, iż uznanie ojcostwa 
jest aktem wiedzy. Mężczyzna oświadcza przed odpowiednim organem (przede 
wszystkim kierownikiem USC, choć dalsze przepisy przewidują także inne moż-
liwości), że jest ojcem dziecka, zaś matka potwierdza, że ojcem dziecka jest 
ten mężczyzna (art. 73 §  1 K.r.o). Nie oznacza to jednak absolutnej bierności 
kierownika USC w tymże wydarzeniu, bowiem w razie powzięcia przez ów or-
gan wątpliwości co do pochodzenia dziecka, kierownik USC obowiązany jest 
odmówić przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa (art. 73 §  3 
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K.r.o.). Mimo że w procedurze uznania ojcostwa nie ma miejsca na przepro-
wadzanie postępowania dowodowego, to jednak powstałe wątpliwości kierow-
nik USC może potwierdzić np. przez zapoznanie się z treścią aktu urodzenia 
transmężczyzny. Wówczas powiadamia na piśmie matkę dziecka i mężczyznę 
w ciągu 7 dni o przyczynie odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed są-
dem opiekuńczym (art. 64 ust. 1 P.a.s.c. w zw. z art. 581 §  2 K.p.c.). W za-
prezentowanych okolicznościach pewnym jednak jest, iż również sąd odmówi 
przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa transmężczyzny (art. 581 § 3 K.p.c.). 
Nawet gdyby doszło do przyjęcia oświadczeń przez kierownika USC, bądź sąd, 
zważyć należy na możliwość ustalenia bezskuteczności uznania (art. 78 i nast. 
K.r.o.). Choć polski porządek prawny nie przewiduje ustalenia bezskuteczności 
ex offi  cio, a w omawianym przypadku prawdopodobnie pełnoprawnym rodzicom 
zabrakłoby woli występowania z powództwem, to jednak inicjatywa wszczęcia 
postępowania może pochodzić także od prokuratora (art. 86 K.r.o.).

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa przez kie-
rownika USC i sąd pozostaje możliwość sądowego ustalenia ojcostwa. Skąpe re-
gulacje K.r.o. otwierają możliwość ustalenia ojcostwa transmężczyzny względem 
dziecka urodzonego po korekcie, niepochodzącego od tegoż trasmężczyzny. Art. 
84 K.r.o. reguluje bowiem jedynie kwestie legitymacji czynnej i biernej w sprawie, 
zaś art. 85 K.r.o. wskazuje na domniemania ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. 
Pomijając dodany nowelizacją z 2015 r. fragment dotyczący dziecka urodzonego 
wskutek zastosowania metod sztucznej prokreacji, w kontekście próby ustalenia 
ojcostwa transmężczyzny przepis jawi się jako archaiczny wobec rozwoju me-
dycyny w zakresie badań DNA. W świetle tegoż unormowania wystarczającą 
podstawą dla sądowego ustalenia pochodzenia dziecka od danego mężczyzny jest 
sam fakt obcowania z matką w okresie prawdopodobnego poczęcia dziecka. Nie 
są to więc przesłanki, których spełnienie byłoby dla transmężczyzny po korekcie 
płci metrykalnej, jak i korekcie chirurgicznej nieosiągalne30. Podstaw oddale-
nia powództwa o ustalenie ojcostwa należy upatrywać poza regulacjami K.r.o. 
W przypadku powzięcia przez sąd wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń 
transmężczyzny, iż jest on mężczyzną, od którego dziecko pochodzi, sąd może 
zarządzić przeprowadzenie dowodu z badań krwi dziecka oraz transmężczyzny31. 
Odmowa poddaniu się temuż badaniu może zaś przesądzić o uznaniu za udo-
wodniony fakt niepochodzenia dziecka od transmężczyzny (art. 306 K.p.c. w zw. 
z art. 233 §  2 K.p.c.). Argumentem podważającym domniemanie wynikające 

30 Osoby transseksualne po korekcie płci biologicznej, choć pozbawione zdolności prokre-
acyjnych, nie są pozbawione zdolności podejmowania współżycia – P. Podgórski, Znudziłem się 
Bogu w połowie. Skutki prawne transseksualizmu, Katowice 2009, s. 33.

31 Zob. orzeczenie SN z dnia 26 lutego 1953 r., sygn. akt C 2182/52, LEX nr 117462.
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z art. 85 K.r.o. może być również brak zdolności zapłodnienia w okresie, na który 
datuje się poczęcie dziecka32. Analogicznie pod względem dowodowym będzie 
kształtował się przebieg postępowania w sprawie o ustalenie bezskuteczności 
uznania ojcostwa transmężczyzny, jak również postępowania mającego ustalić 
pochodzenie dziecka od transkobiety.

3. Wpływ korekty płci na akt urodzenia dziecka transseksualnego rodzica

Stosunki prawnorodzinne, w które uwikłane są osoby transseksualne do-
chodzące korekty płci przesądziły o potrzebie rozstrzygnięcia sporu pomię-
dzy sprostowaniem aktu urodzenia i wzmianką dodatkową na rzecz wzmianki. 
Uzgodnienie wywołujące skutki na przyszłość pozwala, zdaniem omówionych 
już poglądów orzecznictwa i doktryny, na zachowanie spójności systemu praw-
nego. „Zmiana” płci przez osobę transseksualną pozostającą niegdyś w związ-
ku małżeńskim, czy posiadającą biologiczne potomstwo nie musi powodować 
wstecznej legalizacji małżeństwa jednopłciowego i jest irrelewantna dla powstałe-
go wcześniej stosunku ojcostwa lub macierzyństwa. Oznacza to, że do aktu uro-
dzenia dziecka pokorekcyjnej osoby transseksualnej nie wprowadza się żadnych 
informacji świadczących o ustaleniu płci przez rodzica oznaczonego w tymże 
akcie jako matka, albo ojciec. Korekta nie ma również wpływu na determino-
wane stosunkiem macierzyństwa, bądź ojcostwa prawa i obowiązki. Ewentualne 
zmiany, np. w zakresie władzy rodzicielskiej, czy obowiązku alimentacyjnego 
mogą jednak wynikać z innych orzeczeń, zwłaszcza z wyroku rozwiązującego 
małżeństwo przez rozwód, obejmującego rozstrzygnięcie w przedmiocie stosun-
ków pomiędzy rodzicami a ich małoletnim potomstwem.

Na zakończenie warto poddać dodatkowej analizie sytuację dzieci zro-
dzonych przed korektą wobec sprostowania aktu transseksualnego rodzica ze 
skutkiem wstecznym. Na gruncie wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1986  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego33 wyróżniano dwie przesłanki 
sprostowania (art. 31 P.a.s.c. z 1986 r.), tj.: błędne zredagowanie aktu; nieścisłe 
zredagowanie aktu. Spełnienie jednego z powyższych warunków implikowało 
nieprawdziwość danych zawartych w akcie34. Założenie, iż transseksualizm ma 
charakter pierwotny, pozwoliłoby przyjąć, że oznaczenie płci w akcie urodzenia 

32 Zob. uchwała SN z dnia 6 grudnia 1952 r., sygn. akt CPrez 166/52 LEX nr 117146.
33 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r].
34 A. Czajkowska, [w:] A. Czajkowska i E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Ko-

mentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, red. A. Czajkowska i E. Pachniewska, Warszawa 
2011, s. 78.
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osoby transseksualnej jest niezgodne z rzeczywistością i tym samym stanowić 
podstawę do sprostowania oznaczenia płci w akcie urodzenia.

Nowe P.a.s.c. merytorycznie w zakresie przesłanek sprostowania aktu stanu 
cywilnego nie wprowadza większych modyfi kacji, choć w sposób ogólny stanowi 
o „niezgodności”, którym to pojęciem można objąć zarówno błędy, jak i nieści-
słości w treści aktu. Dokonano jednak zmian w sferze technicznej procedury 
sprostowania, bowiem – w porównaniu do P.a.s.c. z 1986 r. – dla sprostowania 
nie jest już wystarczające stwierdzenie nieprawdziwości danych, lecz wymaga 
się, aby nieprawidłowość ta wynikała z zestawienia aktu z danymi zawartymi 
w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cy-
wilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby 
(art. 35 ust 1 P.a.s.c.). Oznacza to, że dla sprostowania aktu w zakresie oznacze-
nia płci niezbędne jest dokonanie zmian w karcie urodzenia, będącej podstawą 
sporządzenia aktu urodzenia (art. 26 ust. 1 P.a.s.c.).

Niezależnie od ukształtowania procesu sprostowania aktu oraz wbrew 
sprzeciwiającej się sprostowaniu argumentacji, iż ten tryb dokonywania zmian 
w akcie pociągnie za sobą negatywne konsekwencje w sferze stosunków ro-
dzinnych, podkreślić należy, że sprostowanie aktu urodzenia transseksualnego 
rodzica nie ma wpływu na akt urodzenia jego potomka. Fakt zmiany oznaczenia 
płci osoby transseksualnej nie przesądza o nieprawdziwości danych na temat 
biologicznego pochodzenia jego dziecka. Mimo sprostowania wywołującego 
skutek ex tunc status potomka osoby transseksualnej zrodzonego przed korektą 
nie ulega zmianie. Jakiekolwiek modyfi kacje w akcie urodzenia dziecka w za-
kresie oznaczenia jego pochodzenia wymagałyby zresztą przeprowadzenia po-
stępowań o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa. Wydaje się więc, że pod 
względem praktycznym i teoretycznym, na podstawie przepisów P.a.s.c. można 
bronić poglądu o właściwości sprostowania aktu urodzenia transseksualnego 
rodzica. Słuszność zaprezentowanych argumentów podważać mogą jedynie 
przepisy K.r.o. defi niujące ojca i matkę oraz podkreślające związek macierzyń-
stwa i ojcostwa z płcią. „Zmiana” płci transseksualnego rodzica ze skutkiem 
wstecznym oznaczałaby bowiem prawną dopuszczalność ojcostwa kobiety oraz 
macierzyństwa mężczyzny.

4. Podsumowanie

Polska praktyka prawna nie miała dotąd okazji rozstrzygać w przedmiocie 
pochodzenia potomstwa osoby transseksualnej zrodzonego po korekcie płci 
metrykalnej. Aktualny model korygowania płci w drodze procesu o ochronę 
dóbr osobistych oraz wprowadzanie do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej 
w zakresie oznaczenia płci stwarza jednak niebezpieczeństwo zaistnienia sytuacji 



126 Inez Knyziak

nierozwiązywalnych. Prawodawca, formułując ewentualną ustawę poświęconą 
tematyce uzgodnienia płci, powinien mieć tę kwestię na uwadze.

Poddać w wątpliwość można dalszy upór w kwestii skutku ex nunc korekty. 
Wydaje się bowiem, że wsteczny skutek „zmiany” płci nie godziłby ani w przepisy 
aprobujące wyłącznie heteroseksualne związki małżeńskie, ani – jak wykazywano 
– w relacje pomiędzy transseksualnym rodzicem a jego potomstwem, zarówno 
zrodzonym przed korektą, jak i po niej. Co najmniej za dyskusyjny uznać nadto 
należy propagowany w doktrynie i orzecznictwie pogląd, jakoby sprostowanie 
aktu stanu cywilnego pociągało za sobą skutek wsteczny, zaś wzmianka dodatko-
wa skutek na przyszłość. Obie formy dokonywania zmian w aktach są przecież 
jedynie czynnościami technicznymi i jako takie nie wywołują żadnych skutków. 
Nadanie skutku korekcie leży zatem w gestii sądu, bądź innego organu, które-
mu przyjdzie decydować w podobnej sprawie i okoliczność ta winna znaleźć 
odzwierciedlenie w wydanym rozstrzygnięciu, które to rozstrzygnięcie dopiero 
stanowi podstawę wprowadzenia zmian do aktu. Przy takim rozumieniu funkcji 
wzmianki i sprostowania nieistotne jest, którym z omawianych narzędzi posłuży 
się kierownik USC przy dokonywaniu owych zmian.
Słowa kluczowe: transseksualizm, zmiana płci, pochodzenie dziecka, wzmianka dodatkowa, 
sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Th e legal situation of transsexual’s child

Summary

Th e article discussed the basic problems which both doctors and offi  cials of the Registry 
Offi  ce may face in the process of birth registration of transsexual’s child that includes prepara-
tion of birth cards and Registry Offi  ce records. Particular att ention has been paid to the legal 
situation of transsexual’s child born aft er the legal correction of sex. Th e analysis of judicature 
and new regulations of the Registry Offi  ce Records Act or Family and Guardianship Code 
leads to conclusion that the desired eff ect for future may bring about hopeless situation in the 
process of birth registration of transsexual’s child. It is because of unacceptability of registration 
transsexual man as mother and impossibility of restart the sex determination proceedings. Th is 
leads to conclusion that family relations require the acceptance of sex correction ex tunc. Th at 
is the only legal way to consider transsexual man aft er the correction as a woman in the date of 
birth transsexual’s child. Th en the article discussed the situation of transsexual’s child conceived 
through in vitro fertilization and child born before his or her transsexual parent’s sex correction. 
In these cases it also seems to be a properly solution to accept the retroactive sex correction. 
Finally the author describes the diff erence between the additional note and the rectifi cation 
of Registry Offi  ce records, what makes groundless the discussion about which of these two 
menthods is bett er for making changes in transsexual’s birth certifi cate aft er the sex correction.

Key words: transsexualism, sex correction, child’s parentage, the additional note, the rectifi ca-
tion of Registry Offi  ce records.
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Die rechtliche Situation der Nachkommenschaft  einer transsexualen Person

Zusammenfassung

Im Artikel wurden die grundsätzlichen Probleme besprochen, mit denen sich sowohl 
Ärzte als auch Mitarbeiter des Standesamtes auseinandersetzen können, und zwar im Prozess 
der Registrierung der Geburt eines Kindes einer transsexualen Person, der Erstellung der 
Geburtskarte und der Geburtsurkunde. Besondere Aufmerksamkeit hat man auf die rechtli-
che Situation der Nachkommenschaft  einer transsexualen Person gelenkt, die nach der recht-
lichen Geschlechtskorrektur geboren war. Die Analyse der Rechtsprechung sowie der neuen 
Gesetzesvorschrift en: Das Gesetz über die Familienstandurkunden und Das Familien- und 
Vormundschaft sgesetzbuch führt zu einer Schlussfolgerung, dass in Zukunft  das erwünschte 
Eff ekt Patt e im Bereich der Geburtsregistrierung des Kindes eines Transmannes angesichts 
der Unzulässigkeit seiner Anerkennung als Mutt er des Kindes und der Unzulässigkeit der 
Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens über die Geschlechtsfeststellung für diesen Transmann 
bewirken kann. Allem Anschein nach ist Anerkennung der Geschlechtskorrektur ex tunc für Sorge 
für familienrechtliche Beziehungen erforderlich, weil die Geschlechtskorrektur Durchführung 
eines weiteren Verfahrens im Gegenstand der Geschlechtsfeststellung verlangt, das anerken-
nen lässt, dass am Geburtstag des Kindes dieser Transmann eine Frau war. Die Publikation 
enthält auch Erwägungen, die den Rechtsstatus der Kinder transsexualer Personen betreff en, 
die mit der Methode in vitro konzipiert wurden sowie Überlegungen zum Th ema der rechtli-
chen Situation der Nachkommenschaft  transsexualer Personen, die noch vor der rechtlichen 
Geschlechtskorrektur geboren sind. Auch in diesen Fällen erscheint die Rückauswirkung der 
Korrektur als richtige Lösung. Die Autorin beschreibt den Unterschied zwischen der Berichtigung 
der Personenstandsurkunde und dem zusätzlichen Vermerk, was weitere Diskussion zum Th ema, 
welche dieser zwei Formen der Einführung von Änderungen zur Personenstandsurkunde rich-
tiger ist, gegenstandslos macht.

Schlüsselwörter: Transsexualismus, Geschlechtswechsel, Herkunft  des Kindes, zusätzlicher 
Vermerk, Berichtigung der Personenstandsurkunde.
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Cudzoziemiec jako osoba uprawniona 
do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym

1. Wstęp

Zaświadczenie o stanie cywilnym – jako nowy typ dokumentu wydawa-
nego z rejestru stanu cywilnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014  r. 
Prawo o aktach stanu cywilnego1 – od samego początku budzi żywe reakcje 
komentatorów. Jego wprowadzenie do prawa polskiego przyciągnęło uwagę nie 
tylko specjalistów zajmujących się problematyką rejestracji stanu cywilnego oraz 
kierowników USC sporządzających takie zaświadczenia, ale także szerokiej opi-
nii publicznej. Tak powszechne zainteresowanie wskazaną konstrukcją wiąże się 
z faktem, że jednym z potencjalnych sposobów wykorzystania zaświadczenia 
o stanie cywilnym jest przedstawienie go za granicą w celu wykazania stanu 
bezżennego w toku procedur poprzedzających zawarcie związku partnerskiego, 
czy małżeństwa homoseksualnego. Niniejszy autor szeroko zajmował się tymi 
kwestiami w swych wcześniejszych publikacjach2.

Zagadnień budzących wątpliwości jest jednak w odniesieniu do zaświad-
czenia więcej. Wśród różnych problemów szczegółowych, które zasługują na 
dokładniejsze przeanalizowanie, pojawia się między innymi pytanie o możli-
wość sporządzenia tego dokumentu na wniosek cudzoziemca, czyli osoby, która 
nie posiada obywatelstwa polskiego3. W reakcji na wątpliwości sygnalizowane 

* Dr hab. Michał Wojewoda,  Uniwersytet Łódzki.
1 Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Zob. M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym – nowa konstrukcja w prawie o aktach 

stanu cywilnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, z. 1, s. 31–56 oraz Zaświadczenie o stanie 
cywilnym a małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie zawierane za granicą, „Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 2015, z. 3, s. 693–725.

3 Taką defi nicję legalną cudzoziemca zawiera art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 ze zm.).
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przez przedstawicieli praktyki, autor niniejszego opracowania zajmował już 
stanowisko w tej kwestii4. Wstępna analiza problemu pozwoliła postawić tezę, 
zgodnie z którą zaświadczenie o stanie cywilnym może być wydane każdej oso-
bie fi zycznej, niezależnie od jej obywatelstwa, o tyle oczywiście, o ile jest ona 
objęta polskim systemem rejestracji stanu cywilnego5. Musi bowiem istnieć 
krajowy akt stanu cywilnego, dotyczący danej osoby, który pozwoli ustalić oko-
liczności podlegające ujawnieniu w treści dokumentu. Jedynym ograniczeniem 
o charakterze podmiotowym jest wymaganie dotyczące odpowiedniego wieku 
oraz stanu psychicznego osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zgodnie z art. 
49 ust. 1 P.a.s.c. wniosek o wydanie analizowanego dokumentu, wśród innych 
obligatoryjnych elementów, powinien zawierać oświadczenie zainteresowane-
go o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwier-
ciedlonych w rejestrze stanu cywilnego. Oświadczenie takie jest składane pod 
rygorem odpowiedzialności karnej (zob. art. 49 ust. 1 pkt 2 P.a.s.c.). W tym 
świetle należy przyjąć, że legitymację do domagania się wydania zaświadcze-
nia o stanie cywilnym ma tylko taka osoba, która skutecznie złoży wymagane 
przez ustawę oświadczenie i może ponosić związaną z nim odpowiedzialność 
karną, przewidzianą w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  r. – Kodeks 
karny6. W praktyce oznacza to, że wnioskodawca musi mieć ukończone 17 lat7 
i być w stanie psychicznym pozwalającym na świadome złożenie oświadczenia 
na temat swego stanu cywilnego8. Nie ma natomiast znaczenia, obywatelem 
jakiego państwa jest wnioskodawca.

Sprawa wymaga jednak, jak się wydaje, dokładniejszego rozważenia. Oka-
zuje się bowiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zarówno w odpowiedzi 
na indywidualne zapytania kierowników USC, jak i w ofi cjalnym stanowisku 

4 Zob. M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym (cz. I) – nowa konstrukcja w prawie 
o aktach stanu cywilnego z 2014 r., „Technika i USC” 2015, nr 2–3, s. 7.

5 Używane w niniejszej publikacji określenie „polski system rejestracji stanu cywilnego” od-
nosi się zarówno do ksiąg stanu cywilnego prowadzonych w poszczególnych urzędach stanu cy-
wilnego w formie papierowej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jak i do ogólno-
polskiego rejestru stanu cywilnego, prowadzonego na podstawie ustawy z 2014 r. przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym (art. 5 ust. 1 p.a.s.c.). Należy 
przy tym pamiętać, że choć zaświadczenie o stanie cywilnym jest zawsze wydawane z obecnie 
funkcjonującego rejestru, to jego sporządzenie może wymagać uprzedniej „migracji” stosownych 
aktów stanu cywilnego, zawartych w dotychczasowych księgach (zob. art. 125 ust. 2 P.a.s.c.).

6 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, [dalej cyt.: K.k.].
7 Zob. art. 10 §1 K.k.
8 Więcej na temat osoby wnioskodawcy, M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywil-

nym– nowa konstrukcja..., s. 38–41, pkt 3.



Cudzoziemiec jako osoba uprawniona do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym  131

przedstawionym Stowarzyszeniu Urzędników Stanu Cywilnego RP9 przyjmuje, 
iż potwierdzenie stanu cywilnego jednostki w drodze zaświadczenia o stanie 
cywilnym jest właściwe tylko w odniesieniu do obywateli polskich. Co więcej, 
także w literaturze pojawił się pogląd wykluczający możliwość sporządzenia za-
świadczenia na wniosek cudzoziemca10. Zdaniem Iwony Basior, która w ramach 
komentarza do art. 49 P.a.s.c. analizuje problem zaświadczenia, „wynika to nie 
tylko z faktu, że wydaje się je z rejestru stanu cywilnego, w którym zamieszczone 
są dane wymienione w aktach stanu cywilnego i w rejestrze PESEL, lecz także 
z przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodo-
we”11. Autorka powołuje się przy tym na okoliczność, że stan cywilny należy 
do dóbr osobistych, chronionych między innymi przez art. 23 ustawy z dnia 
23  kwietnia 1964  r.12 Zgodnie zaś z regułą kolizyjną zawartą w art. 16 P.p.m. 
dobra osobiste podlegają prawu ojczystemu. Właśnie to ma przesądzać, że oceny 
stanu cywilnego cudzoziemca nie może dokonywać organ polski. Dodatkowy 
argument przeciwko wydawaniu zaświadczeń o stanie cywilnym cudzoziemcom 
– podnoszony także przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – dotyczy faktu, 
że „rejestr stanu cywilnego nie uwzględnia związków nieznanych prawu pol-
skiemu”. Należy się domyślać, że chodzi o obawę, iż w przypadku cudzoziemca, 
który pozostaje w związku partnerskim lub w małżeństwie homoseksualnym 
nieodnotowanym w polskim rejestrze, zaświadczenie nie przedstawiałoby rze-
czywistego stanu cywilnego cudzoziemca.

Zaprezentowany przed chwilą pogląd nie jest przekonywujący, a zgłoszone 
zastrzeżenia dadzą się łatwo odeprzeć. Już na wstępie należy zauważyć, że re-
stryktywne stanowisko przeciwników wydawania zaświadczeń cudzoziemcom 
przede wszystkim nie znajduje oparcia w tekście ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego. Z kolei argumentacja odwołująca się do Kodeksu cywilnego oraz do 
ustawy Prawo prywatne międzynarodowe najwyraźniej opiera się na błędnym 
założeniu, że wydanie zaświadczenia stanowi wiążące rozstrzygnięcie o stanie 
cywilnym cudzoziemca, podczas gdy dokument ma znaczenie czysto deklara-
tywne. Punkt odniesienia dla jego wydania stanowi treść wpisów w polskim 
rejestrze stanu cywilnego. Należy mieć przy tym świadomość, że także w odnie-
sieniu do obywateli polskich stan rejestru nie zawsze jest aktualny, co oznacza, 

9 Zob. pismo Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, Oddział Małopolski, z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
sygn. DSO-WSC-6000-228/2015, punkt 1b.

10 Zob. I. Basior, [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, red. A. Czajkowska, War-
szawa 2015, uwagi do art. 49 P.a.s.c., s. 102–103, pkt 8.

11 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1792), [dalej cyt.: P.p.m.].
12 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 308, [dalej cyt. :K.c.].
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że problem zaświadczenia niezgodnego z rzeczywistością wcale nie ogranicza 
się do cudzoziemców. Dodatkowo, zbyt kategoryczne wydają się twierdzenia 
dotyczące niemożności uwzględniania w krajowym rejestrze informacji na temat 
związków nieznanych prawu polskiemu. Jak będzie o tym dalej mowa, także de 
lege lata istnieje w Polsce możliwość ich odnotowywania. W ten sposób bardziej 
realna staje się wizja wydawania zaświadczeń z możliwie pełną informacją o sta-
nie cywilnym jednostki, także w tym zakresie, w jakim został on ukształtowany 
za granicą.

Zasygnalizowane tu kwestie zasługują odpowiednio na rozwinięcie i uzu-
pełnienie. Poświęcone temu zostały kolejne części niniejszej wypowiedzi.

2. Legitymacja do ubiegania się o zaświadczenie w świetle przepisów ustawy

Dalszą szczegółową analizę rozpocząć wypada od wykładni tych postano-
wień ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r., które 
zostały bezpośrednio poświęcone kwestii wydawania zaświadczeń o stanie cy-
wilnym. Należy z góry powiedzieć, że lektura art. 44 oraz art. 49 P.a.s.c., które 
mają w tym zakresie podstawowe znaczenie, w żadnym razie nie uprawnia do 
stwierdzenia, że o analizowany dokument może się ubiegać tylko obywatel 
polski.

Warto zauważyć, że art. 44 ust. 1 P.a.s.c. wymienia kilka różnych typów 
dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego. Są to odpisy zupełne 
i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub nie-
zamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby i wreszcie 
zaświadczenia o stanie cywilnym. W odniesieniu do żadnego z powołanych do-
kumentów nie pojawia się ograniczenie podmiotowe oparte na kryterium oby-
watelstwa. Ograniczenia takiego nie znajdziemy także w art. 49 P.a.s.c., który 
szczegółowo reguluje zasady sporządzania zaświadczenia o stanie cywilnym. Po-
wołany przepis stanowi jedynie ogólnikowo, że dokument jest wydawany osobie, 
której dotyczy (art. 49 ust. 3 P.a.s.c.).

Takie stanowisko polskiego ustawodawcy, który w odniesieniu do po-
szczególnych dokumentów wydawanych z rejestru nie wprowadza rozróżnienia 
opartego na kryterium obywatelstwa, należy widzieć jako konsekwencję dwóch 
ważnych zasad rządzących systemem rejestracji stanu cywilnego, jakimi są zasada 
powszechności oraz zasada(ograniczonej) jawności.

Po pierwsze zatem, gdy chodzi o powszechność rejestracji, to na gruncie 
kolejnych regulacji poświęconych problematyce stanu cywilnego nigdy nie ule-
gało wątpliwości, że zarejestrowaniu w krajowym systemie podlegają wszyst-
kie przypadki zawarcia małżeństwa, urodzenia lub zgonu, które miały miejsce 
na terytorium Polski, niezależnie od obywatelstwa osób, których te zdarzenia 
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dotyczą13. Niekiedy formułowane były nawet ogólniejsze stwierdzenia, zgodnie 
z którymi przepisy prawa o aktach stanu cywilnego”dotyczą przebywających 
w Polsce osób fi zycznych, bez względu na ich obywatelstwo, a więc zarówno 
obywateli polskich, jak i cudzoziemców”14. Pod rządami ustawy z 2014 r. sytu-
acja nie uległa zmianie. Wszystkie trzy typy zdarzeń podlegających rejestracji 
(urodzenie, małżeństwo, zgon), jeżeli mają miejsce w Polsce, są obligatoryjnie 
odnotowywane w nowym, elektronicznym rejestrze stanu cywilnego. W oczy-
wisty sposób odnosi się to również do zdarzeń, które dotyczą cudzoziemców.

Z zasadą powszechności należy jednocześnie łączyć zasadę (ograniczonej) 
jawności formalnej rejestru stanu cywilnego15. Wprawdzie prawodawca limituje 
krąg podmiotów, którym mogą być wydawane odpisy aktów i zaświadczenia na 
temat wpisów dotyczących poszczególnych osób, to jednak wśród uprawnionych 
zawsze jest sam zainteresowany – zob. art. 45 P.a.s.c. in principio oraz art. 49 ust. 
3 P.a.s.c.16 Zupełnie naturalne wydaje się, że osoba, o której stan cywilny chodzi, 
może uzyskać dokumenty, potwierdzające treść wpisów bezpośrednio jej doty-
czących. Obywatelstwo tej osoby nie ma przy tym żadnego znaczenia. W kon-
sekwencji, w świetle powołanych przepisów nie powinno budzić wątpliwości, że 
odpisy aktów stanu cywilnego (zupełne i skrócone) oraz pozostałe rodzaje doku-
mentów przewidzianych w art. 44 ust. 1 P.a.s.c., a w tym zaświadczenia o stanie 
cywilnym, mogą być wydawane cudzoziemcom w zakresie, w jakim chodzi o ich 
sytuację prawną, odnotowaną w polskim systemie. Co przy tym istotne, żaden 
przepis ustawy nie daje podstaw, by zaświadczenie o stanie cywilnym traktować 
odmiennie niż odpis aktu stanu cywilnego.

Niezależnie od powyższego, warto odnotować, że brzmienie art. 49 ust. 1 
P.a.s.c., który określa elementy wniosku o wydanie zaświadczenia, przynajmniej 
pośrednio wskazuje, że o dokument ten mogą się ubiegać osoby nieposiadające 
polskiego obywatelstwa. Wymagając bowiem wskazania numeru PESEL wnio-
skodawcy, ustawa zastrzega jednocześnie, że obowiązek ten jest aktualny tylko 

13 Zob. Z. Duniewska, M. Lewicki, [w:] Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, 
zasady(red. B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Z. Duniewska), Warszawa 2013, s.  155. Na gruncie 
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. zob. też wypowiedzi takich au-
torów jak A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznic-
two. Wzory dokumentów i pism, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 21, pkt 7; M. Albiniak, A. Czajkowska, 
Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami, Warszawa 1989, s. 9, pkt 2.

14 Zob. K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 
1991, s. 12.

15 Zob. Z. Duniewska, M. Lewicki, Prawo..., s. 156, por. P. Kasprzyk, Wydawanie odpisów ak-
tów stanu cywilnego i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rocz-
niki Nauk Prawnych” 2008, t. 18, nr 2, s. 320–323.

16 Por. art. 83 ust. 1 P.a.s.c. z 1986 r.
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wtedy, gdy numer taki został nadany. I choć wyjątkowo zdarza się, że krajowym 
systemem rejestracji stanu cywilnego jest objęty obywatel polski nieposiadający 
numeru PESEL17, to jednak z powołanego w ustawie zastrzeżenia z pewnością 
najczęściej korzystać będą właśnie cudzoziemcy, którym numer PESEL jest 
nadawany tylko pod szczególnymi warunkami18. Jak zatem widać, przepisy re-
gulujące wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym nie tylko nie wprowadzają 
zasady, że dokument może otrzymać wyłącznie obywatel polski, ale mogą raczej 
służyć wykazaniu tezy przeciwnej.

Dodatkowo należy pamiętać, że P.a.s.c. zna przypadki, w których określona 
regulacja zostaje ograniczona podmiotowo i to właśnie przy użyciu kryterium 
obywatelstwa. Przykładem dokumentu, który – co do zasady – nie może być 
wydany obywatelowi obcego państwa, jest zaświadczenie stwierdzające, że dana 
osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo (art. 83 P.a.s.c.)19. 
Ograniczenie podmiotowe wynika tu wprost z dyspozycji art. 83 ust. 1 P.a.s.c. 
W kwestii tej został przewidziany tylko jeden wyjątek. Jak stanowi powołany 
przepis, oprócz obywateli polskich wspomniane zaświadczenie może otrzymać 
cudzoziemiec, jeżeli jego możność zawarcia małżeństwa – zgodnie z przepi-
sami ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z 2011  r. – podlega prawu 
polskiemu20.

17 W praktyce dotyczy to przypadków, gdy akt urodzenia został wprowadzony do polskiego 
systemu rejestracji w drodze transkrypcji lub został sporządzony przed rozpoczęciem nadawania 
numerów PESEL w Polsce, a dana osoba nigdy później tego numeru nie uzyskała.

18 Zob. art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy  dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2015 r., poz. 388 ze zm.).

19 Odnośnie do zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c., zob. M. Wojewoda, Zaświadczenie stwierdza-
jące, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – geneza, znaczenie praktyczne oraz 
zasady wydawania, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”  
2015, nr 2, s. 15 i n.

20 Chodzi zasadniczo o bezpaństwowców, którzy mają w Polsce domicyl (miejsce zamieszka-
nia lub – w jego braku – miejsce zwykłego pobytu) oraz cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce 
ochronę w związku z faktem, że ich więzy z państwem ojczystym uległy trwałemu zerwaniu z po-
wodu naruszania w tym państwie podstawowych praw człowieka, zob. art. 3 p.p.m. Dodatkowo, 
choć nie wynika to z samej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r., cudzoziemiec 
może podlegać prawu polskiemu – w zakresie zdolności do zawarcia małżeństwa – na podstawie 
art. 12 ust. 1 ratyfi kowanej przez Polskę konwencji genewskiej z 1951 r. o statusie uchodźców 
(Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517), jeżeli ma w Polsce domicyl a jest uchodźcą w rozumieniu 
powołanej konwencji, zob. M. Wojewoda, Zaświadczenie stwierdzające..., s. 35, por. M. Domański, 
Zawieranie małżeństw przez uchodźców, „Państwo i Prawo 2009”, nr 3, s. 75–76 oraz M. Pilich, 
Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienie podstawowe, Warszawa 
2015, s. 384.



Cudzoziemiec jako osoba uprawniona do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym  135

Odrębności w sytuacji obywateli polskich i cudzoziemców widać także na 
gruncie tych przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego, które dotyczą zawarcia 
w Polsce małżeństwa. Z jednej strony mamy bowiem art. 77 P.a.s.c., który stanowi 
o zagranicznych dokumentach, jakie w pewnych przypadkach zobowiązany jest 
przedstawić obywatel polski21. Z drugiej zaś strony znajdujemy ogólną regulację 
art. 79 P.a.s.c., która dotyczy wyłącznie osób nieposiadających polskiego oby-
watelstwa i która wskazuje na ich szczególne obowiązki w zakresie formalności 
przedmałżeńskich22.

Powołane przykłady pozwalają sformułować wniosek, że gdyby ustawodaw-
ca nie przewidywał wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym cudzoziemcom, 
to – podobnie jak we wskazanych wyżej przypadkach – stosowne ograniczenie 
zostałoby wyraźnie wysłowione w tekście ustawy. Ograniczenia takiego jednak 
nie znajdujemy, gdyż – jak będzie o tym dalej mowa – nie tylko brak jest uza-
sadnionych powodów do jego wprowadzenia, ale przede wszystkim nie ma praw-
nych podstaw, aby je wprowadzić.

3. Cele zaświadczenia o stanie cywilnym

Dotychczasowe ustalenia – oparte głównie na analizie słowno-językowej 
– można jeszcze wzmocnić przez odwołanie się do prac przygotowawczych, po-
przedzających uchwalenie nowego Prawa o aktach stanu cywilnego przez Sejm 
VII kadencji. Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy, jaki trafi ł do 
laski marszałkowskiej dnia 18 lipca 2014 r.23, zaświadczenie o stanie cywilnym 
miało pozwolić na „miarodajne i aktualne udokumentowanie stanu cywilnego 
osoby, zarówno przed organami krajowymi, jak i zagranicznymi, na użytek wie-
lu spraw, m.in. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych. [...] Zaświadcze-
nie o stanie cywilnym ma uniwersalny charakter i jako jeden dokument zastąpi 
przedkładanie wielu odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących jednej osoby, 
co uprości postępowanie oraz zmniejszy koszty po stronie obywatela”24. W za-
cytowanym fragmencie, podobnie jak w pozostałej części uzasadnienia projektu, 

21 Chodzi o osoby nieposiadające aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, które mu-
szą przedstawić stosowne dokumenty zagraniczne potwierdzające ich stan cywilny.

22 Obowiązki te dotyczą złożenia zapewnienia, o którym stanowi art. 76 ust. 1 pkt 1 P.a.s.c. 
oraz przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających stan cywilny cudzoziemca, 
a także jego możność zawarcia małżeństwa. 

23 Prace Sejmu VII kadencji, druk sejmowy 2620, htt p://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/
A3F2218065524B31C1257D1C003DB428/%24File/2620.pdf [dostęp on-line: 4 maja 2016 r.].

24 Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, druk sejmo-
wy 2620, s. 24, htt p://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/A3F2218065524B31C1257D1C003DB 
428/%24File/2620-uzas.docx [dostęp on-line: 4 maja 2016 r.].
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próżno szukać stwierdzenia, że dokument może być wydawany tylko obywatelom 
polskim. Pojawiający sięw tekście zwrot „obywatel” występuje raczej jako syno-
nim takich pojęć jak „osoba”, „podmiot” czy „jednostka”. W projekcie znajduje 
się natomiast ważna wskazówka, zgodnie z którą analizowane zaświadczenie ma 
stanowić alternatywę dla odpisów aktów stanu cywilnego wydawanych z polskie-
go rejestru. Skoro zaś – co nigdy nie było kwestionowane –cudzoziemcy mogą 
uzyskiwać odpisy dotyczących ich aktów, to także zaświadczenie o stanie cywil-
nym powinno im zostać wydane. Należy wreszcie zauważyć, że zgodnie z wolą 
projektodawców zaświadczenie od początku było widziane jako dokument, który 
może służyć wykazaniu stanu cywilnego poza granicami Polski. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku cudzoziemców, których powiązania z zagranicą są w oczy-
wisty sposób silniejsze niż w przypadku przeciętnego obywatela polskiego.

4. Możliwość domagania się zaświadczenia a zakaz dyskryminacji

Wniosek, zgodnie z którym cudzoziemiec może wystąpić o wydanie za-
świadczenia o stanie cywilnym, należy dodatkowo wesprzeć argumentami 
o charakterze ogólnym. Przede wszystkim podkreślić trzeba, że – jak się wy-
daje – ustawodawca nie mógł ograniczyć wydawania zaświadczeń do obywateli 
polskich bez jednoczesnego naruszenia wartości konstytucyjnych, a także zasad 
prawa unijnego i międzynarodowego. Inne traktowanie cudzoziemca objętego 
polskim systemem rejestracji stanu cywilnego, w zakresie dokumentów wydawa-
nych z tego rejestru, stanowiłoby oczywisty przejaw dyskryminacji. Tymczasem, 
zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wszyscy są równi wobec prawa i mogą 
domagać się równego traktowania przez władze publiczne. Zasada ta bez naj-
mniejszych wątpliwości dotyczy także cudzoziemców. Jej wzmocnieniem jest 
reguła zawarta w art. 32 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którą nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiej-
kolwiek przyczyny. Skoro państwo obligatoryjnie odnotowuje w publicznym 
rejestrze pewne okoliczności dotyczące osoby fi zycznej, a czyni to bez względu 
na obywatelstwo danej osoby, to nie może następnie odmówić wydania doku-
mentu potwierdzającego stan wpisów w rejestrze tylko dlatego, że osoba ta nie 
ma obywatelstwa polskiego.

Warto mieć przy tym na względzie okoliczność, że polskim systemem re-
jestracji jest objęta coraz większa grupa cudzoziemców. W przypadku obcokra-
jowców urodzonych w Polsce i stale tu przebywających lokalny rejestr stanu 
cywilnego może się nawet okazać wyłącznym źródłem informacji o ich stanie 
cywilnym. Nie podlegając żadnemu innemu systemowi rejestracji, osoby takie 
nie mogą uzyskać stosownych zaświadczeń dokumentujących stan cywilny w ja-
kimkolwiek innym państwie.
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Odmowa wydania dokumentu z uwagi na obce obywatelstwo wnioskodaw-
cy mogłaby również zostać uznana za przejaw dyskryminacji zakazanej przez 
przepisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności25, 
a gdy chodzi o obywateli Unii Europejskiej można by mówić o pogwałceniu 
fundamentalnych zasad Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej26. W tym 
ostatnim przypadku niewydanie zaświadczenia stanowiłoby nie tylko naruszenie 
zakazu dyskryminacji (art. 18 TFUE), ale dodatkowo mogłoby zostać uznane za 
przykład niedopuszczalnego ograniczenia swobody przemieszczenia się i przeby-
wania na całym terytorium unijnym (art. 21 TFUE). Przedstawienie dokumen-
tu, o którym mowa, może się bowiem okazać niezbędne za granicą w różnych 
sprawach zawodowych, edukacyjnych lub osobistych. Niemożność otrzymania 
zaświadczenia w państwie, w którym określona osoba jest objęta lokalnym sys-
temem rejestracji stanu cywilnego należałoby wtedy uznać za oczywiste utrud-
nienie bieżącego funkcjonowania tej osoby w innym państwie unijnym.

5. Powody domagania się zaświadczenia o stanie cywilnym przez cudzoziemca

Ostatnio poruszone wątki nakazują dokonać krótkiego przynajmniej prze-
glądu najważniejszych powodów, dla których cudzoziemiec objęty polskim re-
jestrem stanu cywilnego mógłby wystąpić o zaświadczenie o stanie cywilnym. 
Ustalenie tych powodów będzie łatwiejsze, jeśli uwzględni się brzmienie art. 49 
ust. 2 P.a.s.c., który wyznacza treść analizowanego dokumentu. Zpowołanego 
przepisu wynika, że zaświadczenie zawiera cały szereg składników, które należy 
uznać za elementy „stanu cywilnego” w rozumieniu art. 2 ust. 1 P.a.s.c. Należą 
do nich: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, płeć oraz 
pochodzenie od określonych rodziców (art. 49 ust. 2 pkt 1 P.a.s.c.)27. Najważ-
niejszym jednak składnikiem dokumentu wydaje się oznaczenie stanu cywilnego 
w odniesieniu do małżeństwa. Rola tego elementu została nawet podkreślona 
przez ustawodawcę wyróżnieniem w osobnej jednostce redakcyjnej przepisu 
(zob. art. 49 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c.). W tym świetle trzeba powiedzieć, że szczególny 
walor zaświadczenia o stanie cywilnym ujawnia się przede wszystkim wtedy, gdy 
dokument potwierdza stan bezżenny jednostki. Inaczej bowiem niż w przypadku 

25 Zob. w szczególności art. 14 Konwencji, (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 28 ze zm.). Należy przy 
tym pamiętać, że zakaz dyskryminacji zawarty w Konwencji nie ma charakteru samodzielnego, 
ale łączy się z korzystaniem z praw i wolności wymienionych w materialnych postanowieniach 
Konwencji oraz w protokołach do niej.

26 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.
27 Na temat pojęcia stanu cywilnego oraz jego elementów zob. M. Wojewoda, Kilka uwag o de-

fi nicji ‘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.
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pozostałych cech osobistych, składających się na pojęcie stanu cywilnego, Prawo 
o aktach stanu cywilnego z 2014  r. nie przewiduje żadnego innego dokumen-
tu, który w sposób równie jednoznaczny potwierdzałby, że mamy do czynienia 
z osobą stanu wolnego28. W szczególności informacji takiej nie wyczytamy bez-
pośrednio z odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących danej osoby29.

Rozważając przydatność zaświadczenia o wskazanej wyżej treści może-
my sobie wyobrazić liczne sytuacje, w których cudzoziemiec objęty polskim 
systemem rejestracji stanu cywilnego wystąpi o wydanie takiego dokumentu. 
Najczęściej zaświadczenie o stanie cywilnym będzie przydatne zainteresowane-
mu za granicą. Do najważniejszych przypadków, kiedy cudzoziemiec będzie się 
domagał jego sporządzenia należy zaliczyć, jak się wydaje, następujące sytuacje:

– starania o uzyskanie prawa pobytu w określonym państwie, gdy wiary-
godnego wykazania, przy składaniu stosownych dokumentów aplikacyjnych, 
wymaga m.in. stan cywilny cudzoziemca;

– zaciągnięcie kredytu, gdy w celu doboru właściwego sposobu zabezpie-
czenia instytucja fi nansowa oczekuje potwierdzenia stanu cywilnego, zwłaszcza 
w odniesieniu do małżeństwa;

– ubieganie się o świadczenia socjalne, dla których istotne znaczenie ma 
stan osobisty oraz rodzinny świadczeniobiorcy, a w szczególności jego pozosta-
wanie (lub nie) w związku małżeńskim,

– podjęcie zatrudnienia w okolicznościach, w których pracodawca oczekuje 
urzędowego udokumentowania stanu cywilnego pracownika;

– zamiar zawarcia małżeństwa lub innego instytucjonalnego związku za 
granicą, w sytuacji, gdy konieczne jest wykazanie stanu bezżennego, a zaintereso-
wany nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia o możności zawarcia małżeń-
stwa, czy to w państwie ojczystym (które np. dokumentów takich nie wydaje), 
ani w Polsce (wobec niespełnienia przesłanek z art. 83 P.a.s.c.);

– przygotowania do zawarcia małżeństwa lub innego instytucjonalnego 
związku (w Polsce lub za granicą), gdy w toku ubiegania się przez przyszłe-
go współmałżonka o własne zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa 

28 W przypadku pozostałych elementów stanu cywilnego, można je w sposób alternatywny 
wykazać przy pomocy odpisu odpowiedniego aktu stanu cywilnego, więcej na ten temat zob. M. 
Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym – nowa konstrukcja..., s. 49–50.

29 Zauważmy, że nawet odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę dodatkową o rozwo-
dzie, dokonaną na podstawie art. 24 P.a.s.c., nie stanowi potwierdzenia stanu wolnego, gdyż roz-
wiedziony małżonek mógł już zawrzeć kolejny związek, o czym nie znajdziemy informacji w akcie 
dotyczącym poprzedniego małżeństwa.
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konieczne okazuje się wykazanie stanu bezżennego drugiego z nupturientów, 
którym jest cudzoziemiec objęty polskim rejestrem30.

6. Treść zaświadczenia a rzeczywisty stan cywilny cudzoziemca

W kontekście powołanych wyżej przykładowych sytuacji, w których cudzo-
ziemiec będzie zainteresowany uzyskaniem zaświadczenia o stanie cywilnym, 
wydanego z polskiego rejestru, należy się odnieść do zastrzeżeń Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, powtarzanych także przez I. Basior, w ramach których 
uzasadnieniem zakazu wydawania zaświadczeń cudzoziemcom jest okoliczność, 
że krajowy rejestr stanu cywilnego nie uwzględnia związków nieznanych prawu 
polskiemu (np. związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych)31. Jak 
się można domyślać, chodzi o obawę, że w przypadku osoby pozostającej w ta-
kim związku, wydane w Polsce zaświadczenie nie potwierdzi jej rzeczywistego 
stanu cywilnego, bo będzie pomijać informację o związku zawartym za granicą. 
W ten sposób może dochodzić do wprowadzenia w błąd zagranicznych organów 
działających w zaufaniu do polskiego dokumentu.

Odnosząc się do powyższych obaw, po pierwsze należy zauważyć, że zasy-
gnalizowane zagrożenia wcale nie ograniczają się do związków nieznanych prawu 
polskiemu. Dokładnie taki sam problem pojawia się bowiem, jeżeli cudzoziemiec 
pozostaje w heteroseksualnym małżeństwie zawartym za granicą, o którym nie 
ma informacji w polskim rejestrze, gdyż nie dokonano transkrypcji zagranicz-
nego aktu małżeństwa32. Także w tej sytuacji krajowy rejestr stanu cywilnego, 
w którym znajduje się tylko akt urodzenia cudzoziemca nie będzie zawierał peł-
nej informacji o jego stanie cywilnym.

Po drugie jednak, co ważniejsze, dokładnie te same zagrożenia istnieją 
w przypadku obywateli polskich, jeżeli ich stan cywilny ulega zmianie za granicą. 
Należy mieć świadomość, że w odniesieniu do niemałej grupy naszych obywa-
teli, objętych polskim systemem rejestracji ze względu na urodzenie w Polsce, 
rejestr stanu cywilnego może zawierać nieaktualne informacje nieuwzględniające 
zdarzeń, które miały miejsce za granicą. Podczas stałego lub choćby czasowego 

30 Również polski ustawodawca wymaga wykazania stanu cywilnego drugiego z nupturien-
tów, jako przesłanki wydania zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia małżeństwa we-
dług prawa polskiego, zob. art. 83 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c.

31 Zob. cytowane już wyżej pismo Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do 
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, Oddział Małopolski, z dnia 
5 sierpnia 2015 r. (DSO-WSC-6000-228/2015), punkt 1b; zob. także I. Basior, Prawo..., s. 102–
103, uwagi do art. 49 P.a.s.c., pkt 8.

32 Możliwość transkrypcji, czyli przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do 
polskiego rejestru przewiduje art. 104 i n. P.a.s.c.
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pobytu w innym państwie nie raz dochodzi do zmiany stanu cywilnego. Za-
wierane za granicą związki to przy tym nie tylko klasyczne heteroseksualne 
małżeństwa, ale niejednokrotnie relacje rodzinnoprawne nieznane prawu pol-
skiemu, takie jak związki partnerskie lub małżeństwa jednopłciowe. Okoliczność, 
iż nasze prawo rodzinne nie przewiduje pewnych konstrukcji, nie oznacza, że 
polski obywatel nie będzie mógł z nich skorzystać za granicą. Obcy ustawo-
dawcy nie zamykają zwykle drogi do zawierania wspomnianych związków przez 
cudzoziemców. W efekcie, jeżeli w krajowym rejestrze nie znajdzie się następnie 
żaden ślad nawiązania przez obywatela polskiego w innym państwie określonej 
relacji rodzinnoprawnej33, to także w tym przypadku wydane zainteresowanemu 
zaświadczenie o stanie cywilnym nie odda prawidłowo jego stanu osobistego 
i rodzinnego. Powracając do głównego nurtu rozważań należy zatem powiedzieć, 
że skoro zagrożenie dotyczące sporządzania niezgodnych z rzeczywistością za-
świadczeń o stanie cywilnym odnosi się także do Polaków, to związany z nim 
argument nie może służyć usprawiedliwieniu generalnego wykluczenia cudzo-
ziemców z kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o taki dokument.

Zasygnalizowanych tu obaw dotyczących wydawania „nieaktualnych” za-
świadczeń o stanie cywilnym nie wolno z pewnością lekceważyć. Są one uza-
sadnione, choć raz jeszcze trzeba powtórzyć, że w podobnym stopniu dotyczą 
obywateli polskich i obcych34. Należy jednak odnotować, że Prawo o aktach 
stanu cywilnego z 2014 r. zawiera ważny mechanizm, który ma ograniczyć ry-
zyko wydawania zaświadczeń nieuwzględniających aktualnej sytuacji osobistej 
i rodzinnej zainteresowanego. Chodzi o obowiązek złożenia przez wnioskodawcę 
oświadczenia o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, które 
nie są odzwierciedlone w polskim rejestrze stanu cywilnego (zob. art. 49 ust. 1 
pkt 2 P.a.s.c.). Bez takiego oświadczenia, które jest składane pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej, kierownik USC nie sporządzi zaświadczenia o stanie cywil-
nym. Zauważmy, że w razie złożenia fałszywego oświadczenia, odpowiedzialność 

33 Znamienne jest, że nawet wtedy, gdy obywatel polski zamierzający wstąpić za granicą 
w związek małżeński uzyskał w Polsce, na podstawie art. 83 P.a.s.c., zaświadczenie o możności 
zawarcia małżeństwa, nie istnieje żaden mechanizm, który prowadziłby do ustalenia, czy związek 
za granicą został ostatecznie zawarty i do jego ewentualnego odnotowania w polskim rejestrze.

34 Gdyby sprawdzić dokładne liczby, to najprawdopodobniej okazałoby się, że liczba cudzo-
ziemców objętych polskim systemem rejestracji stanu cywilnego i pozostających w zawartych za 
granicą związkach nieznanych prawu polskiemu jest mniejsza niż liczba polskich obywateli (także 
fi gurujących w rejestrze), którzy zawarli takie związki. Dotyczy to zarówno osób, które opuściły 
Polskę i stale zamieszkują w innym państwie, jak i obywateli polskich, którzy swój domicyl posia-
dają w kraju, ale wyjechali za granicę, aby tam celebrować określony związek, jakiego nie mogliby 
zawrzeć na terenie RP.
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karna wynikająca z art. 233 k.k. może w równym stopniu dotyczyć obywatela 
polskiego, jak i cudzoziemca.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że najlepszym sposobem, któ-
ry służy zminimalizowaniu ryzyka wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym 
niezgodnych z rzeczywistością jest bieżące odnotowywanie w krajowym reje-
strze wszystkich zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób tym rejestrem 
objętych (obywateli polskich i obcych). Dotyczy to także różnych związków 
zawieranych za granicą. Niestety brak jest obecnie uniwersalnego międzynarodo-
wego systemu, który zapewniłby przekazywanie informacji pomiędzy urzędami 
stanu cywilnego różnych państw35. Do dyspozycji pozostają jednak środki prze-
widziane przez prawo krajowe, z których można i należy korzystać. Jeśli chodzi 
o monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo celebrowane w innym państwie, 
to właściwym sposobem jego odnotowania w polskim rejestrze jest transkryp-
cja zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonywana z urzędu lub na wniosek 
zainteresowanego (art. 104 i nast. P.a.s.c.). Odnośnie natomiast do związków 
nieznanych prawu polskiemu, to także w tym przypadku obowiązująca ustawa 
Prawo o aktach stanu cywilnego daje wystarczające podstawy do ich odnoto-
wywania w krajowym rejestrze. Powinno to następować w formie przypisków 
zamieszczanych przy polskich aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 25 ust. 1 
P.a.s.c. przypiski obejmują „informacje o innych aktach stanu cywilnego doty-
czących tej samej osoby oraz informacje wpływające na stan cywilny tej osoby”. 
Decydujące znaczenie ma zatem ocena, czy w świetle prawa właściwego dla da-
nego związku jego zawarcie wpływa na stan cywilny zawierających go osób36. 
Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, to przypisek o danym związku powinno się 
zamieścić przy polskim akcie urodzenia zainteresowanego i to także wtedy, gdy 
prawo polskie nie zna związku danego typu. Przypisek może zostać wpisany na 
wniosek lub nawet z urzędu, jeżeli tylko kierownik USC dysponuje odpowied-
nim dowodem zawarcia określonego związku37. Szersze uzasadnienie dotyczące 

35 Gdy chodzi o Polskę, to tylko niektóre z konwencji bilateralnych o pomocy prawnej (sto-
sunkach prawnych) podpisanych przez nasz kraj przewidują wzajemne przesyłanie wypisów z ak-
tów stanu cywilnego, dotyczących obywateli umawiających się państw, zob. np. art. 16 umowy 
z Czechosłowacją z 1987 r., która obowiązuje obecnie w relacjach z Czechami i Słowacją (Dz.U. 
z 1989 r. Nr 39, poz. 310) oraz art. 16 umowy z Ukrainą z 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465).

36 Nie dotyczy to zatem np. francuskiego partnerstwa cywilnoprawnego (le pacte civil de soli-
darité), które zasadniczo nie wpływa na stan cywilny osób zawierających pakt. Każda z tych osób 
może bowiem następnie swobodnie zawrzeć małżeństwo, co spowoduje ustanie partnerstwa 
z mocy samego prawa, zob. D. Fenouillet, Droit de la famille, wyd. 3, Paris 2013, s. 317–318.

37 W świetle art. 25 ust. 1 P.a.s.c. nie wydaje się konieczne, by istniał zagraniczny akt stanu 
cywilnego dokumentujący zawarcie określonego związku (choć z pewnością będzie to regułą). 
Gdyby się okazało, że w przypadku danego związku (np. partnerskiego) w państwie jego zawarcia 
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potrzeby i praktycznych możliwości dokonywania podobnych przypisków niniej-
szy autor zawarł w jednym ze swych wcześniejszych opracowań poświęconych 
zaświadczeniom o stanie cywilnym38. W tym miejscu wystarczy powiedzieć, 
że w przypadku osoby, która jest już objęta polskim systemem rejestracji stanu 
cywilnego nie możemy ignorować zdarzeń wpływających na ten stan, które mają 
miejsce za granicą, nawet jeśli chodzi o konstrukcje niewystępujące w naszym 
prawie wewnętrznym. W przeciwnym wypadku fi kcją okazuje się zasada tzw. 
niepodzielności stanu cywilnego39, gdyż ta sama osoba jest w różnych państwach 
traktowana inaczej (jako osoba stanu wolnego lub nie). Bardzo często chodzi 
przy tym o państwa pozostające w tym samym kręgu kulturowym, powiązane 
silnymi więziami, a niejednokrotnie posiadające nawet wspólną granicę.

Broniąc poglądu o potrzebie odnotowywania w polskim rejestrze wszelkich 
związków wpływających na stan cywilny jednostki należy przy tym zaznaczyć, że 
zamieszczenie przypisku o zawarciu np. jednopłciowego małżeństwa nie oznacza 
przyznania mu w Polsce wszystkich skutków prawnych. Tym bardziej nie może 
być to odczytywane jako dowód poparcia dla takich związków. Trzeba pamiętać, 
że rejestr stanu cywilnego ma znaczenie wyłącznie ewidencyjne, a wpisy w nim 
mają charakter deklaratywny i neutralny. Jednocześnie jednak dokumenty wyda-
wane z rejestru stanowią dowód stanu cywilnego w bardzo rożnych postępowa-
niach, tak w kraju, jak za granicą40. Dlatego też rejestr powinien przedstawiać stan 
cywilny jednostki w sposób możliwie kompletny (zupełny), z uwzględnieniem 
wszystkich zdarzeń nań wpływających.

Co istotne, jeżeli w polskim systemie znajdzie się już przypisek dotyczący, 
na przykład, związku partnerskiego lub małżeństwa jednopłciowego zawartego 
za granicą, to także zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane osobie zainte-
resowanej musi uwzględniać informację na ten temat(niezależnie, czy dokument 
jest wydawany obywatelowi polskiemu czy cudzoziemcowi). Stosowną adnotację 

nie sporządza się aktu stanu cywilnego, ale pozostawanie w takim związku wpływa na stan cywil-
ny zainteresowanego – na co wskazuje chociażby zakaz zawarcia kolejnego związku (małżeńskie-
go lub partnerskiego) – to już wtedy istnieje podstawa do zamieszczenia przypisku w polskim 
rejestrze. Naturalnie w każdym przypadku niezbędny będzie odpowiedni dokument urzędowy, 
który wiarygodnie potwierdzi, że związek został zawarty.

38 Zob. M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym a małżeństwa jednopłciowe..., s. 715–
724, pkt 4–6.

39 Na temat zasady niepodzielności stanu cywilnego oraz problemów, jakie pojawiają się 
w tym kontekście w obrocie międzynarodowym, zob. M. Wojewoda, [w:] System Prawa Prywat-
nego, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015, t. 20C, s. 613 i n.

40 Zgodnie z art. 3 P.a.s.c., akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich 
stwierdzonych, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu są-
dowym.
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powinno się zamieścić w tej części zaświadczenia, w której zostaje wskazany 
stan cywilny w odniesieniu do małżeństwa41. W ten sposób jesteśmy w stanie 
doprowadzić do sytuacji, w której analizowany dokument w pełni odzwierciedla 
sytuację osobistą i rodzinną jednostki i to w szerokim transgranicznym ujęciu. 
Pozwoli to zapobiec międzynarodowej bigamii oraz innym niekorzystnym skut-
kom, związanym z niewłaściwym przedstawieniem stanu cywilnego określonej 
osoby w urzędowym zaświadczeniu.

7. Zaświadczenie o stanie cywilnym a regulacja dóbr osobistych

Na koniec raz jeszcze powróćmy do głównego nurtu rozważań, dotyczących 
pytania o możliwość wydania zaświadczenia o stanie cywilnym cudzoziemcowi. 
Pozostaje odnieść się do argumentów I. Basior, która optując za sporządzeniem 
zaświadczeń tylko na wniosek obywateli polskich odwoływała się do regulacji na 
temat dóbr osobistych, zawartej w polskim Kodeksie cywilnym oraz w ustawie 
Prawo prywatne międzynarodowe42. Rozumowanie autorki opiera się w tym 
zakresie na pewnym nieporozumieniu, które wypada sprostować.

Trzeba się zgodzić, że w prawie polskim stan cywilny należy do dóbr osobi-
stych chronionych prawem. Wprawdzie nie został on expressis verbis wymieniony 
w katalogu, jaki znalazł się w art. 23 K.c., ale należy pamiętać, że wyliczenie 
ustawowe nie jest wyczerpujące. Doktryna i orzecznictwo wskazują na istnienie 
innych jeszcze dóbr osobistych, a stan cywilny jest do nich dość powszechnie 
zaliczany43. Słuszne jest również stwierdzenie, że art. 16 krajowej ustawy Prawo 
prywatne międzynarodowe poddaje problematykę dóbr osobistych właściwo-
ści prawa ojczystego. Te oczywiste konstatacje nie mają jednak żadnego zna-
czenia przy ocenie, komu może być wydane zaświadczenie o stanie cywilnym. 
Należy pamiętać, że przepisy prawa prywatnego międzynarodowego znajdują 

41 W punkcie 2 zaświadczenia, w rubryce „stan cywilny” najczęściej zamieszcza się następu-
jące określenia: panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec. 
Właśnie takie sformułowania można bowiem znaleźć w art. 29 ust. 2 P.a.s.c., który stanowi o spo-
sobie określenia stanu cywilnego w odniesieniu do małżeństwa w aktach stanu cywilnego. Powo-
łany przepis nie dotyczy jednak sposobu sporządzania zaświadczenia o stanie cywilnym. Dlatego 
uważam, że w zaświadczeniu tym mogą się pojawić inne jeszcze informacje. W przypadku osób 
pozostających w separacji prawnej powinno się pojawić sformułowanie „w separacji”, a w odnie-
sieniu do osób, o których wiadomo, że pozostają w związku nieznanym prawu polskiemu należy 
wpisać, przykładowo: „małżeństwo jednopłciowe zawarte w Holandii” lub „związek partnerski 
zawarty w Niemczech”.

42 Zob. I. Basior, Prawo..., s. 102–103, uwagi do art. 49 P.a.s.c., pkt 8.
43 Zamiast wielu, zob. P. Księżak, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Py-

ziak-Szafnicka, P. Księżak, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 292 oraz powołana tam literatura.
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zastosowanie wtedy, gdy należy rozstrzygnąć określoną kwestię cywilnoprawną, 
w której pojawia się element obcy. Z racji na potencjalną konkurencję różnych 
systemów prawnych, które pretendują do rozwiązania problemu, potrzebna jest 
wówczas norma kolizyjna (rozgraniczająca). Jej zadaniem jest wskazanie porząd-
ku prawnego, którego normy materialnoprawne będą właściwe dla rozstrzygnię-
cia rozważanej kwestii cywilistycznej. Uzbrojeni w powyższą wiedzę musimy 
jednoznacznie stwierdzić, że przy wydawaniu zaświadczenia o stanie cywilnym 
stosowanie norm kolizyjnych w ogóle nie wchodzi w grę. Po pierwsze, wydanie 
zaświadczenia dokonuje się na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywil-
nego z 2014 r. w ramach procedury o ewidentnie administracyjnym charakte-
rze. Analizowana instytucja ma zatem naturę publicznoprawną. W takich zaś 
przypadkach nie stosuje się przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. 
W sferze prawa publicznego obowiązuje bowiem zasada terytorializmu. Organ 
administracyjny zawsze sięga po własne przepisy prawa publicznego, regulujące 
daną kwestię. Gdy chodzi o zaświadczenie o stanie cywilnym są to unormowania 
art. 44 i art. 49 P.a.s.c., w których – jak wyżej wykazano – nie znajdziemy zakazu 
sporządzenia dokumentu na wniosek cudzoziemca.

Po drugie, należy zauważyć, że przy wydaniu zaświadczenia kierownik USC 
nie rozstrzyga w istocie żadnej kwestii prawnej, a zatem nie powstaje tu konfl ikt 
systemów prawnych potencjalnie zainteresowanych rozstrzygnięciem. Rola or-
ganu sporządzającego dokument ogranicza się do przepisania do urzędowego 
formularza przewidzianych prawem informacji, zawartych w rejestrze stanu cy-
wilnego. Zaświadczenie o stanie cywilnym niczego nie przesądza i nie kreuje 
nowej sytuacji prawnej. Znajdujące się w nim informacje mają znaczenie czysto 
deklaratywne oraz dowodowe. Wszystko to powoduje, że przy ocenie możli-
wości wydawania zaświadczeń cudzoziemcom nie należy odwoływać się ani do 
przepisów prawa cywilnego, ani prawa prywatnego międzynarodowego. Należy 
skoncentrować się natomiast na analizie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, 
dokonując prawidłowej wykładni jej postanowień. Wykładnia ta – jak wykazano 
w toku powyższych rozważań – w żadnym razie nie prowadzi do wniosku o braku 
możliwości wydawania zaświadczeń obywatelom państw obcych.

8. Podsumowanie

W ramach końcowych konkluzji niniejszy autor z całą mocą podtrzymuje 
zatem swe dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym zaświadczenie o stanie 
cywilnym, o którym stanowią art. 44 i art. 49 P.a.s.c. może być wydane każdej 
osobie, która jest objęta polskim systemem rejestracji stanu cywilnego, bez wzglę-
du na jej obywatelstwo. Jedyne ograniczenie o charakterze podmiotowym doty-
czy odpowiedniego wieku (17 lat) oraz stanu psychicznego osoby występującej 
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o zaświadczenie. Te dwie przesłanki mają związek z obowiązkiem złożenia przez 
zainteresowanego – pod odpowiedzialnością karną – oświadczenia o nieistnieniu 
okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w polskim 
rejestrze stanu cywilnego (art. 49 ust. pkt 2 P.a.s.c.). Zdając sobie sprawę z róż-
nych przypadków, w których istnieje obawa wydania zaświadczenia niezgodnego 
z rzeczywistością, należy wykorzystywać wszystkie przewidziane prawem me-
chanizmy, aby informacje zawarte w krajowym rejestrze były możliwie aktualne, 
w tym także w zakresie zdarzeń kształtujących stan cywilny, które mają miejsce 
za granicą. Ryzyko wydawania „nieaktualnych” zaświadczeń o stanie cywilnym 
wcale nie ogranicza się przy tym do obywateli państw obcych i dlatego nie może 
przesądzać o generalnej odmowie sporządzania analizowanego dokumentu na 
wniosek cudzoziemca.
Słowa kluczowe: zaświadczenie o stanie cywilnym, kierownik USC, prawo o aktach stanu 
cywilnego.

Foreigner as a person entitled to obtain a marital status certifi cate

Summary

Marital status certifi cate which is adressed in art. 44 and art. 49 of the Act of the 28 
November 2014 – Registry Offi  ce Records Act can be issued each person, who is covered by 
the polish Maritain status registration system, regardless the citizenship. Th e only subjective 
restriction relates to the proper age (17 years) and mental state of the person who applies for 
a certifi cate. Being awale to diff erent cases, when there is a concern of issuing the certifi cate, 
which is inconsistent with the reality, one should use all legalny forseen mechanisms, so that 
the information contained in the national register are possibly up-to-day, including the scope of 
events infl uencing the marital status, which take place abroad. Th e risk of issuing „invalid” marital 
status certifi cates is here not restricted only to citizens of foreign states, and therefore can not 
predestine the general refusal of drawing up the analised document upon request of the foreigner.

Key words: marital status certifi cate, Superintendant Registrar, Registry Offi  ce Records Act.

Der Ausländer als die zur Erlangung 

der Personenstandsbescheinigung berechtige Person

Zusammenfassung

Personenstandsbescheinigung, über die in dem Art. 44 und Art. 49 des Personenstandgesetzes 
vom 28. November 2014 die Rede ist, kann jeder Person, die dem polnischen System 
der Personenstandregistrierung unterliegt, ausgehändigt werden, ohne Rücksicht auf Ihre 
Staatsangehörigkeit. Die einzige subjektive Beschränkung betrifft   das richtige Alter (17 Jahre) 
und den psychischen Zustand der Person, die Bescheinigung erlangt. Indem wir der Vielzahl 
von Fällen bewusst sind, wo die Angst besteht, dass die Bescheinigung wahrheitswidrig 
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ausgehändigt wird, man sollte alle rechtlich vorgesehenen Mechanismen benutzen, damit die 
in dem Staatsregister enthaltenen Informationen möglichst aktuell sind, auch im Bereich von 
Ereignissen, die den Personenstand beeinfl ussen und im Ausland passieren. Das Risiko von 
Ausstellung der „nicht aktuellen” Personenstandsbescheinigungen ist aber dadurch nicht einge-
schränkt auf die Bürger von fremden Ländern und deswegen kann über allgemeine Ablehnung der 
Ausstellung des analysierten Dokuments auf Antrag des Ausländers nicht voreilig entscheiden.

Schlüsselwörter: Personenstandbescheinigung, Standesamtsleiter, Personenstandgesetz.
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Rejestracja zdarzenia mającego miejsce za granicą 
a transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

Omawiając zagadnienie transkrypcji w pierwszym rzędzie należy zasygnali-
zować dwie kwestie, które stanowią pewne tło naszych rozważań. Pierwsza z nich 
to odejście w nowej ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego1, która zastąpiła ustawę z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego2, od decyzji administracyjnych na rzecz czynności materialno-
-technicznych zakończonych wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 
i druga to stwierdzenie, że kierownik USC jest rejestratorem zdarzeń z życia 
człowieka. Wydaje się, że wyznaczają one kierunek interpretacji omawianych 
– lub raczej sygnalizowanych w tym miejscu – zagadnień związanych z rejestracją 
zdarzenia mającego miejsce za granicą a transkrypcją zagranicznych dokumen-
tów stanu cywilnego.

Przyjmując formułę ograniczonej wypowiedzi koncentruję się jedynie na 
pewnych zagadnieniach związanych z tematem głównym wynikających z no-
wych rozwiązań, celowo pomijając wypowiedzi nauki prawa w odniesieniu do 
dotychczas obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej3.

W nowej P.a.s.c. w dalszym ciągu poza podstawową rejestracją zdarzeń z za-
kresu rejestracji stanu cywilnego ustawa określa również formy rejestracji szcze-
gólnej, do której zalicza się m.in.: a) rejestrowanie na gruncie prawa polskiego 
zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, b) 

* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
1 Dz.U. 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn.: Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].
3 Pomijam ciekawe i pogłębione wywody na temat umiejscowienia zagranicznego aktu stanu 

cywilnego przedstawiane przez P. Wypycha, Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, z. 1, s. 189–209 i M. Wojewo-
dę, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
2009, z. 4, s. 1089–1124.
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sporządzanie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego doku-
mentu stanu cywilnego a także wpisanie wzmianki dodatkowej lub zamieszcze-
nie przypisku na podstawie orzeczenia organu obcego państwa, wprowadzając 
jednocześnie wspólne regulacje w zakresie procedur, albowiem sprawy o reje-
strację a także transkrypcję są załatwiane z urzędu lub na wniosek w formie 
czynności materialno-technicznej4. Efektem dokonania tej czynności będzie wy-
danie odpisu zupełnego aktu5. Odejście w tym zakresie od formy decyzji admi-
nistracyjnej na rzecz czynności materialno-technicznej i wprost określonej przez 
ustawodawcę jest zmianą ze wszech miar pożądaną i właściwą. Można jedynie 
de lege ferenda postulować, aby także negatywne załatwienie sprawy przybrało 
tę samą formę załatwienia sprawy z jednoczesnym pouczeniem, że przysługuje 
wnioskodawcy odwołanie do sądu powszechnego. Jest to dobry kierunek zmian 
skutkujący ograniczeniem roli orzeczniczej sądownictwa administracyjnego. Nie 
wydaje się bowiem, aby sądy administracyjne były właściwe do załatwienia tego 
typu spraw, które mają ze swej istoty charakter cywilnoprawny. Należy więc 
w sposób konsekwentny postulować, aby ustawodawca w kolejnych pracach nad 
ustawą wyeliminował sądownictwo administracyjne we wszystkich sprawach re-
gulowanych w P.a.s.c.

W interesującym nas zakresie de lege lata ustawodawca wprowadził do usta-
wy termin transkrypcja i zdefi niował go jako wierne i literalne przeniesienie treści 
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zarówno językowo, jak i formalnie, 
bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagra-
nicznym dokumencie stanu cywilnego6. Nazwę miejscowości położonej poza 
granicami RP zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji 

4 Zob. art. 99 ust 1 i 105 ust. 1 P.a.s.c.
5 Zob. art. 102 i art. 105 ust 2 P.a.s.c.
6 Zob. art. 104 ust 2 P.a.s.c., por. postanowienie SN z dnia 8 maja 2015 r., sygn. akt III CSK 

296/14 (LEX nr 1712817). Zdaniem SN „wierne oraz literalne odtworzenie treści zagranicznego 
aktu stanu cywilnego w polskiej księdze stanu cywilnego musi być dokonywane z uwzględnie-
niem znaczenia poszczególnych elementów jego treści. Powinny one być przenoszone do pol-
skich ksiąg stanu cywilnego zgodnie nie tylko z ich brzmieniem, ale także funkcją, którą pełnią. 
Wpisy zawarte w zagranicznym akcie stanu cywilnego powinny więc być przenoszone w taki spo-
sób, aby w polskich księgach stanu cywilnego i w powstałym w wyniku transkrypcji polskim akcie 
stanu cywilnego zachowały swoją tożsamość nie tylko pod względem ich brzmienia, ale także 
funkcji. O zasadach sporządzania aktów (dokumentów) stanu cywilnego, w tym o tym jakie dane 
są w nich wpisane, w jakim układzie grafi cznym, w jakiej kolejności i w jakiej funkcji następuje ich 
ujawnienie, rozstrzyga wyłącznie prawo tego państwa, w którym sporządzony został dany akt”, 
por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r., sygn. akt V CK 6/02, (OSNC 
2004, nr 7–8, poz. 131). W przeciwnym razie powstaje ryzyko zniekształcenia treści zagraniczne-
go aktu stanu cywilnego przy jego transkrypcji oraz sporządzenia nieprawidłowego pod wzglę-
dem treści polskiego aktu stanu cywilnego.
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Nazw Geografi cznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej7. Istotne dla 
ustalenia, że zdarzenie z zakresu stanu cywilnego nastąpiło za granicą, jest obec-
ny przebieg polskiej granicy państwowej. Ponadto kierownik USC w ramach 
jednego postępowania może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, 
po warunkiem że osoba wystąpi z takim wnioskiem8. Nowością jest wprowa-
dzenie, poza dotychczasową fakultatywną transkrypcją, trybu obligatoryjnego 
dokonania transkrypcji dokumentu dla obywatela polskiego, w przypadku gdy: 
posiada akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenia, sporządzo-
ny w Polsce i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, 
ubiega się o wydanie dowodu osobistego, ubiega się o numer PESEL9. Intencją 
ustawodawcy, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu P.a.s.c., było „zapewnie-
nie, aby obywatel polski, dla którego w Rzeczypospolitej Polskiej sporządzono 
akt stanu cywilnego, a który posiada później sporządzone za granicą Rzeczypo-
spolitej 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. [...] Jednorazowa czynność transkrypcji 
zwolni obywatela polskiego od posługiwania się zagranicznymi dokumentami 
przed krajowymi organami administracji publicznej oraz obowiązku jego wie-
lokrotnego tłumaczenia na potrzeby prowadzonych postępowań wyjaśniający-
ch”10. Transkrypcja w przypadku obywateli polskich posiadających polskie akty 
stanu cywilnego potwierdzające zdarzenie wcześniejsze, którzy żądają czynności 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiegają się o polski dokument tożsa-
mości czy też nadanie numeru PESEL, zapewni aktualność danych widniejących 

7 Zdaniem MSWiA w sytuacji, gdy Komisja Standaryzacji Nazw Geografi cznych poza Grani-
cami Polski nie ustaliła nazwy miejscowości położonej za granicą a akt stanu cywilnego pochodzi 
np. z Ukrainy, kierownik USC powinien posiłkować się nazwą widniejącą w tłumaczeniu tego 
aktu.

8 Zob. art. 99 ust. 5 i art. 104 ust. 7 P.a.s.c. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że 
złożenie wniosku o dostosowanie pisowni danych zamieszczonych w zagranicznym dokumen-
cie stanu cywilnego do reguł pisowni polskiej możliwe jest w przypadku, gdy dokument stanu 
cywilnego dotyczy obywatela polskiego, który posługuje się również aktami stanu cywilnego 
sporządzonymi w RP. W piśmie MSW z dnia 22 czerwca 2015 r. sygn. DSO/WEL-6100-98/15 
za dopuszczalną uznano wykładnię rozszerzającą tego przepisu. Tak więc w ramach transkrypcji 
dokonywanej z inicjatywy rodzica (rodziców) działającego w imieniu dziecka możliwe jest rów-
nież na jego wniosek dostosowanie do reguł pisowni polskiej nazwiska dziecka oraz nazwiska 
jego rodziców zamieszczonych w zagranicznym akcie urodzenia, w oparciu o stosowny akt stanu 
cywilnego (akt małżeństwa rodziców lub ich akty urodzeń). Wniosek o transkrypcję aktu urodze-
nia dziecka może złożyć jedno z rodziców, a zgoda drugiego na dokonanie tej czynności nie jest 
wymagana.

9 Obligatoryjną transkrypcję wprowadzono m.in. w Szwajcarii czy Słowacji.
10 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy P.a.s.c.. Druk sejmowy nr 2620, s. 49.
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w polskich rejestrach i pozwoli na eliminację problemów związanych z identyfi -
kacją obywateli przez organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL.

Należy podkreślić, że 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.

Uprawnionym do wnioskowania, do wybranego kierownika USC lub za 
pośrednictwem konsula11, jest przede wszystkim osoba, której zdarzenie lub akt 
dotyczy, a także inna osoba, która wykaże interes prawy lub faktyczny w dokona-
niu danej czynności12. Ustawodawca w nowej ustawie P.a.s.c. precyzuje obowią-
zek przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów bezspornie potwierdzających 
zajście zdarzenia a w przypadku transkrypcji dokumentu, który w państwie wy-
stawienia jest uznany za dokument stanu cywilnego. W uzasadnieniu do projektu 
P.a.s.c. wyraźnie wskazano, że w interesującym nas zakresie kierownik USC nie 
posiada kompetencji do badania, czy zdarzenie rzeczywiście nastąpiło13 używając 
sformułowania „jako rejestrator zdarzeń z zakresu stanu cywilnego”14. Czy spro-
wadzenie kierownika USC do roli jedynie rejestracyjnej jest właściwe a nawet 
uzasadnione na podstawie obowiązujących przepisów P.a.s.c.? Wydaje się, że rola 
kierownika USC jest większa, ponieważ poza wydaniem decyzji administracyjnej 
o odmowie dokonania czynności na podstawie art. 103 P.a.s.c. i 107 pkt 1 P.a.s.c. 

11 Konsul nie jest wnioskodawcą w przedmiocie rejestracji zdarzenia – urodzenia lub zgonu, 
o których mowa w art. 99 P.a.s.c. Ustawodawca nie wyjaśnia, na podstawie jakich dokumentów 
konsul dokona niezbędnych ustaleń do sporządzenia protokołu, o czym mowa w art. 100 P.a.s.c. 
Przepis ten w swojej treści różni się od art. 99 p.a.s.c., z którego w sposób oczywisty wynika wy-
móg złożenia stosownego dokumentu, stanowiącego podstawę stwierdzenia zaistniałego zdarze-
nia: urodzenia i zgonu.

12 Interes faktyczny przy rejestracji zdarzenia mającego miejsce za granicą jest brany pod uwa-
gę tylko w przypadkach zgonu. Zdaniem ustawodawcy „Nie wydaje się, aby o sporządzenie aktu 
zgonu w tym trybie wnioskowały instytucje, a raczej przeciwnie: indywidualne osoby zaintereso-
wane np. pochówkiem w kraju osób bliskich. Poza tym rejestracja zgonu spowoduje aktualizację 
rejestrów publicznych, dlatego katalog osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o reje-
strację nie powinien być ograniczony tylko do osób mających interes prawny”. Zob. Uzasadnienie 
do projektu ustawy P.a.s.c.. Druk sejmowy nr 2620, s. 47. Dopuszczono także możliwość złożenia 
wniosku o transkrypcję przez pełnomocnika. Odmiennie przedstawia się kwestia oświadczenia 
małżonków w sprawie ich nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, które może zostać zło-
żone we wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem USC 
dokonującym transkrypcji. W tym przypadku należy wykluczyć taką możliwość mając na wzglę-
dzie osobisty charakter czynności, jaką jest złożenie oświadczenia w tym zakresie i następczo jej 
skutki, zob. pismo MSW z dnia 6 maja 2015 r. sygn. DSO/WEL-6190-51/15.

13 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy P.a.s.c.. Druk sejmowy nr 2620, s. 47–48.
14 Tamże.
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odmawia dokonania tej czynności także wtedy, gdy byłaby sprzeczna z podstawo-
wymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (art. 103 i 107 pkt 3 
P.a.s.c.)15. 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, małżeń-
stwo lub zgon, a także gdy zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji 
w państwie innym niż państwo zdarzenia (art. 107 pkt 1–2 P.a.s.c.). Wymaga 
się więc od kierownika USC dokonania oceny na podstawie przepisów prawa 
i materiału zgromadzonego w trakcie postępowania, czy możliwe jest dokonanie 
transkrypcji aktu stanu cywilnego czy też nie. Chociażby z tego powodu trudno 
nazwać kierownika USC rejestratorem zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ponie-
waż jego funkcja wykracza poza funkcję jedynie rejestrującą a sama transkrypcja 
nie zawsze będzie miała jedynie taką funkcję. Kierownik USC nie dokonuje je-
dynie czynności rejestracyjnej także w przypadku art. 99 P.a.s.c.16 Jest zmuszony 
również i w tym przypadku dokonać oceny mającej charakter merytoryczny a nie 
czysto rejestracyjny. Wyłania się tutaj inne ważne zagadnienie – oceny prowadze-
nia bądź nie rejestracji stanu cywilnego, ponieważ zdarzenie takie jak urodzenie 
czy zgon rejestruje się niezależnie od tego, czy w kraju zdarzenia prowadzi się 
czy nie rejestrację stanu cywilnego, ale zawarcie małżeństwa można rejestrować 
tylko wtedy, gdy kraj, w którym zostało ono zawarte, nie prowadzi rejestracji 
stanu cywilnego. Tak więc w polskim rejestrze stanu cywilnego można dokonać 
w formie czynności materialno-technicznej na wniosek lub z urzędu rejestracji 
urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, 
jeżeli w państwie tych zdarzeń (dotyczy to także zawarcia małżeństwa) nie jest 
prowadzona rejestracja stanu cywilnego. Przez „nieprowadzenie rejestracji stanu 
cywilnego” należy zdaniem MSWiA rozumieć sytuacje, w których „rejestracja 
nie jest prowadzona przez dany kraj w ogóle bądź nie jest prowadzona w sposób 
odrębny, wydzielony, w formie aktów stanu cywilnego”17. Jako przykład podaje 

15 Kierownik USC odmówi rejestracji zdarzenia z przyczyn określonych w art. 103 P.a.s.c. 
w formie decyzji zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) [dalej 
cyt.: K.p.a.].

16 Przepis art. 99 ust. 1 P.a.s.c. nawiązuje do art. 70 P.a.s.c. z 1986 r.
17 Zob. pismo MSW z dnia 28 lipca 2015 r. sygn. DSO-WSC-6000-208/2015 - Kwestia wy-

boru właściwej formy rejestracji dla zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które nastąpiły 
za granicą, w państwach skandynawskich – Szwecji, Norwegii, Finlandii.
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się Szwecję, Norwegię, Finlandię18. MSWiA w swoich wyjaśnieniach nie jest 
konsekwentne, ponieważ w dalszej kolejności wyjaśnia, że w „Szwecji, Norwegii 
i Finlandii obowiązuje system rejestracji stanu cywilnego”19 dodając, że jest on 
odmiennie prowadzony niż polski i odnosi się do osób, nie zaś do samego zdarze-
nia z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dalej podnosi MSWiA, że „odmiennie 
także od systemu organizacyjnego przyjętego w RP organami właściwymi do 
odnotowania zdarzeń są organy podatkowe. Biorąc pod uwagę ten fakt, a także 
to, że dokumenty wystawiane przez powyższe państwa skandynawskie, mające 
potwierdzać zaistnienie zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, przyjmują 
postać wyciągów z rejestru ludności, nie są zatem stricte dokumentami z zakre-
su rejestracji stanu cywilnego, zredagowanymi w sposób odrębny od danych 
ewidencyjnych i nie opisują one bezpośrednio wystąpienia zdarzenia z zakresu 
rejestracji według jego rodzaju, winny podlegać rejestracji w polskim rejestrze 
w trybie przewidzianym w art. 99 ustawy P.a.s.c., jako zdarzenia, które nastąpiły 
za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym nie jest prowadzona 
rejestracja stanu cywilnego”20. Co do tego można mieć ambiwalentne odczucie, 
dlatego zadania są podzielone. Choćby dlatego, że to my określamy, co jest a co 
nie jest rejestracją stanu cywilnego w danym państwie z „naszego punktu widze-
nia”. Zdaniem natomiast A. Czajkowskiej warunkiem obok w/w zastosowania 
art. 99 ust. 1 P.a.s.c. jest wykazanie, że zdarzenie, które nastąpiło za granicą, nie 
zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach bądź rejestrach stanu cywil-
nego, np. w związku z niedopatrzeniem bądź nienależytym funkcjonowaniem 
rejestracji stanu cywilnego albo w związku z faktem, iż nie jest ona w ogóle 
prowadzona. Zdaniem tej autorki w odniesieniu do takich dokumentów, które 
stanowią wyciągi z rejestrów ewidencji ludności, ewidencji skarbowej i innych, 
ma zastosowanie wyłącznie art. 99 P.a.s.c. Nie należy jednak zapominać, że 
w Szwecji, Norwegii i Finlandii obowiązuje system rejestracji stanu cywilnego 
i to powinno być wystarczające dla oceny zastosowania przepisu art. 104 P.a.s.c., 
a że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z organami podatkowy-
mi, nie powinno mieć znaczenia. Można powiedzieć: Co kraj to obyczaj. Moim 
zdaniem prowadzenie w takiej formie rejestracji stanu cywilnego, jeżeli spełnia 
minimalne wymagania co do treści aktu, nawet jeżeli nie jest aktem w naszym 

18 Tamże; Por. A. Czajkowska [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach 
stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, Warsza-
wa 2015, s. 219.

19 Zob. pismo MSW z dnia 28 lipca 2015 r. sygn. DSO-WSC-6000-208/2015 - Kwestia wy-
boru właściwej formy rejestracji dla zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które nastąpiły 
za granicą, w państwach skandynawskich – Szwecji, Norwegii, Finlandii.

20 Tamże.



Rejestracja zdarzenia mającego miejsce za granicą a transkrypcja zagranicznych dokumentów...  153

rozumieniu, może być traktowane jako rejestracja stanu cywilnego i można, czy 
powinno się, stosować przepisy o transkrypcji.

Dotychczas obowiązująca ustawa P.a.s.c. z 1986 r. zawierała ogólne przepisy 
regulujące transkrypcję, obecna ustawa P.a.s.c. określiła w sposób szczegółowy 
zasady wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu 
cywilnego uzależniając ją od przedłożenia oryginalnego21, zagranicznego doku-
mentu stanu cywilnego22 (art. 104 ust 1–2 P.a.s.c.).

Zagraniczne akty stanu cywilnego nierzadko nie zawierają wszystkich da-
nych osoby, których wymaga P.a.s.c. (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) oraz nie zawierają polskich znaków dia-
krytycznych23. Braki te muszą być uzupełniane, a dane prostowane, np. w przy-
padku, gdy w transkrybowanym akcie urodzenia w rubryce – miejsce urodzenia 
rodzica jest wpisane np. Polska, w przeciwnym razie nie jest możliwe nadanie 
numeru PESEL lub wydanie dowodu osobistego. Podobnie należy zastosować 
art. 35 P.a.s.c., jeżeli istnieje niejednolity zapis imienia (imion) w różnych ak-
tach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby, np. w akcie urodzenia – imię 
w polskiej wersji, a w akcie małżeństwa – w obcej24.

W bardzo rozbudowanym w porównaniu z art. 73 P.a.s.c. z 1986 r. art. 104 
P.a.s.c. ustawodawca w odniesieniu do dokumentów potwierdzających zdarze-
nia powstałe poza granicami RP używa konsekwentnie określenia „zagranicz-
ny dokument stanu cywilnego”. Czyni to również w pozostałych przepisach 
w art. 105–107 P.a.s.c. Zdaniem A. Czajkowskiej „określenie to nie wydaje się 
trafne, dokumentem stanu cywilnego może być bowiem akt, jego odpis w formie 
zupełnej bądź skróconej, a także zaświadczenie zawierające szczegółowe dane 
w zakresie stanu cywilnego, mające charakter aktu stanu cywilnego. Dlatego po-
jęcie aktu stanu cywilnego podlegającego transkrypcji jest bardziej trafne i nie-
budzące wątpliwości”25. Trudno się zgodzić z tym poglądem, albowiem przepisy 

21 Inaczej niż przy transkrypcji np. odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywil-
nego jest możliwe na podstawie uwierzytelnionej kopii dokumentu potwierdzającego zdarzenie 
za granicą, w tym kopii zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (art. 109 ust. 3 P.a.s.c.).

22 Zob. art. 104 ust 1–2 P.a.s.c.
23 Szerzej na ten temat zob. P. Kasprzyk, P. Skubiszewski, Transkrypcja i transliteracja pisowni 

imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego. Cz. I, „Metryka. Studia z zakresu 
prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. 2013, nr 1, s. 179–183; Transkrypcja i translite-
racja pisowni imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w aktach stanu cywilnego. Cz. II, „Metryka. 
Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.” 2013, nr 2, s. 119–146.

24 Tak A. Czajkowska [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo..., s. 227.
25 Tamże, s. 224.
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P.a.s.c. w tym zakresie są dosyć jasno sformułowane clara non sunt interpretanda 
i nie ma powodu, aby termin „zagraniczny dokument stanu cywilnego” zawę-
żać jedynie do aktu stanu cywilnego. Ustawodawca w nowej ustawie P.a.s.c. nie 
posługuje się sformułowaniem „akt stanu cywilnego sporządzony za granicą 
może być wpisany do polskich ksiąg”, jak to czynił np. art. 73 P.a.s.c. z 1986 r., 
jednoznacznie odszedł od dotychczas używanej terminologii na rzecz bardziej 
szerokiego i pojemniejszego sformułowania. Niemającym uzasadnienia w aktu-
alnym stanie prawnym jest twierdzenie, że przeniesiony do polskiego rejestru 
stanu cywilnego może być wyłącznie dokument zagraniczny będący aktem sta-
nu cywilnego w formie zupełnej bądź skróconej stanowiący dowód zdarzenia 
i jego rejestracji we właściwym zagranicznym urzędzie stanu cywilnego26. Wspo-
mniana autorka w dalszej kolejności łagodzi swoje stanowisko w ten sposób, że 
zaznacza, że „dokument zagraniczny podlegający transkrypcji nie zawsze nosi 
nazwę aktu stanu cywilnego. Istotny jest tu jego charakter. Transkrypcji bowiem 
podlega wyłącznie dokument mający charakter aktu stanu cywilnego”. Na czym 
ten charakter miałby polegać, nie zostało wyjaśnione. Po czym stwierdza, że 
„dokument stanu cywilnego podlegający transkrypcji w polskich księgach stanu 
cywilnego w trybie art. 104 musi spełniać trzy podstawowe warunki: 1) doku-
ment oryginalny powinien być uznawany w państwie jego wystawienia jako akt 
stanu cywilnego, 2) powinien być wydany przez organ powołany do wydawania 
odpisów z aktów stanu cywilnego i mieć w państwie jego wystawienia moc do-
kumentu urzędowego, 3) powinien być odpisem wydanym na podstawie ksiąg 
stanu cywilnego”27. Wydaje się, że w praktyce dokonanie oceny przez kierownika 
USC, czy przedłożony dokument jest uznawany w państwie jego wystawienia 
jako akt stanu cywilnego wydany na podstawie ksiąg stanu cywilnego, może być 
trudne do realizacji, poza tym powoduje niepotrzebne prowadzenie postępowa-
nia wyjaśniającego w tym zakresie i stwarza spore komplikacje. Wydaje się, że 
ustawodawca mając na uwadze praktykę i zwiększony obrót dokumentów pocho-
dzących z zagranicy w praktyce kierownika USC celowo i w sposób racjonalny 
odszedł od dotychczasowej terminologii.

Do polskich ksiąg stanu cywilnego można wpisać w drodze transkrypcji 
akty sporządzone za granicą bez względu na datę ich sporządzenia i na datę 
zdarzenia, którego akt dotyczy. Za słuszne należy przyjąć zapatrywanie, w myśl 
którego wszelkie odpisy z odpisów aktów stanu cywilnego wydanych na pod-
stawie ksiąg stanu cywilnego, ich fotokopie itp. mogą być traktowane na równi 
z oryginalnym dokumentem tylko wówczas, gdy zostały poświadczone przez 
organ, który przechowuje oryginały dokumentów stanu cywilnego, będąc 

26 Tamże, 225.
27 Tamże, 227.
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zarazem uprawnionym do wydawania z nich odpisów, lub przez polską placów-
kę konsularną, stwierdzającą, że np. fotokopie itp. są zgodne z oryginałem i że 
mają charakter dokumentu urzędowego, wydanego zgodnie z prawem miejsca 
wystawienia. W przypadku braku takiego poświadczenia przez organ do tego 
uprawniony mogą mieć jedynie znaczenie dowodu pośredniego, potwierdza-
jącego sporządzenie aktu, np. w postępowaniu o odtworzenie treści aktu stanu 
cywilnego28. Nie można dokonać transkrypcji aktu np.: sporządzonego za grani-
cą, jeśli akt stanu cywilnego znajduje się w księdze przechowywanej w Urzędzie 
Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, w archiwum tzw. zabużańskim, obejmującym 
księgi parafi i z różnych lat z terenu byłego województwa lwowskiego, stanisła-
wowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego; metryki sporządzonej przez władze 
kościoła w państwie, którego prawo uznaje świecką rejestrację stanu cywilnego 
jako formę wyłączną; dokumentu stwierdzającego zawarcie małżeństwa na czas 
określony; wpisu w książeczce stanu cywilnego, dokonanego przez zagraniczny 
USC na podstawie dokumentu sporządzonego w innym USC; zaświadczenia 
wydanego przez obce USC, mającego jedynie charakter informacyjny; który wy-
wołuje wątpliwości co do jego autentyczności; istnieje uzasadnione podejrzenie 
jego przerobienia; albo jest na tyle zniszczony, że nie da się odczytać istotnych 
jego elementów29.

Przepisy ustawy P.a.s.c. regulujące instytucję transkrypcji wskazują, że 
z wnioskiem o jej dokonanie może wystąpić osoba, której dotyczy zdarzenie 
podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w trans-
krypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. 
Z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiej księgi mogą 
zatem wystąpić rodzice wspólnie, bądź każdy z nich może złożyć taki wniosek 
samodzielnie30. Jednak gdy o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu urodze-
nia dziecka, w którym jako ojciec wskazany jest inny mężczyzna niż maż matki, 
na którego ojcostwo wskazuje domniemanie z art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 
1964  r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy31, wystąpi matka dziecka, kierownik 
USC, który dokonał transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go 
o prawie wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa do sądu32. Wydaje się, 
że art. 105 ust. 3 P.a.s.c. może powodować zagrożenie dla pewności obrotu i rodzi 

28 Tamże, 228.
29 Tamże 228 – 229.
30 Tak zob. pismo MSW z dnia 28 lipca 2015 r. sygn. DSO-WSC-6000-208/2015. W piśmie 

tym zaznaczono, że w razie gdy z wnioskiem o transkrypcję aktu urodzenia dziecka wystąpi jeden 
z rodziców, nie ma obowiązku informowania o tym fakcie drugiego rodzica.

31 Tekst jedn.: Dz. U. 2015 r., poz. 2082. [dalej cyt.: K.r.o.]
32 Zob. art. 105 ust 3 P.a.s.c.
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wątpliwości co do stanu cywilnego dziecka. Ponadto dokonanie transkrypcji 
może zniechęcać zainteresowanych do wszczęcia sprawy o zaprzeczenie ojco-
stwa, skoro w aktach stanu cywilnego sprawa została juz „załatwiona”. Tymcza-
sem jednak bez specjalnego przepisu w K.r.o. nie ma podstaw do stwierdzenia, 
że domniemanie z art. 62 K.r.o. zostało przełamane, a zatem zgodnie z prawem 
polskim za ojca należy nadal uważać męża matki. Wydaje się że transkrypcja ta-
kiego aktu powinna sie dokonać dopiero po obaleniu domniemania pochodzenia 
dziecka od męża matki, a do tego czasu postępowanie w sprawie transkrypcji 
należy zawiesić. De lege ferenda w takim przypadku do zaprzeczenia ojcostwa 
wystarczyć powinno oświadczenie męża matki, że nie jest on ojcem dziecka, 
złożone np. przed kierownikiem USC lub sądem opiekuńczym.

Wydaje się, że postępowanie o dokonanie transkrypcji aktu powinno być 
także zawieszone, gdy do transkrybowanego aktu stanu cywilnego dołączona 
jest wzmianka dodatkowa lub przypisek na podstawie orzeczenia sądu państwa 
obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego, jeżeli orzeczenie to 
podlega uznaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego33, jest uwidoczniona wzmianka np. o rozwodzie. 
W praktyce raczej rzadko się zdarza, aby sama informacja o rozwodzie była wy-
starczająca do dokonania wpisu w formie wzmianki w transkrybowanym akcie. 
Kierownik USC transkrybując akt stanu cywilnego najpierw dokonuje wpisania 
treści zasadniczej aktu, a następnie wzmianki, jeżeli taka istnieje w transkry-
bowanym akcie. Mimo to wykształciła się różna praktyka w tym zakresie. Od 
dość skrajnej, gdzie dochodzi do pominięcia przedmiotowej wzmianki w trans-
krybowanym akcie, do wpisania jej poprzez zastosowanie jedynie przepisów 
P.a.s.c. o transkrypcji. Uważam, że obie są niewłaściwe, ponieważ pierwsza stoi 
w sprzeczności z istotą transkrypcji jako takiej a druga prowadzi do obejścia 
przepisów o uznaniu orzeczenia zagranicznego regulowanego na gruncie K.p.c., 
chyba że mamy do czynienia z wzmianką dodatkową lub przypiskiem pocho-
dzącym od organu państwa obcego, a niewymagającym uznania34. Z uwagi na 

33 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.). [dalej cyt.: K.p.c.].
34 W wyniku zmian wprowadzonych w K.p.c., w nowej ustawie dookreślono procedurę postę-

powania w razie nieuznania orzeczenia organu obcego państwa. W myśl art. 1146 § 1 K.p.c., orze-
czenie sądu państwa obcego nie podlega uznaniu, jeżeli występują następujące okoliczności: 1) 
orzeczenie nie jest prawomocne; 2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów 
polskich (ustawodawca zrezygnował z wyłącznej jurysdykcji państwa trzeciego jako przeszkody 
uznania); 3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należy-
cie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie; 4) strona 
w toku postępowania była pozbawiona możności obrony; 5) sprawa o to samo roszczenie między 
tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa 
obcego; 6) jest sprzeczne z wcześniej wydanymi prawomocnymi orzeczeniami sądu polskiego 
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charakter rejestrujący transkrypcji aktu stanu cywilnego nie można jej dokonać 
niejako „wprost”, gdy w akcie transkrybowanym zamieszczona jest wzmianka, 
np. o rozwodzie, w tym przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem przepisów 
o transkrypcji i uznania orzeczeń państw obcych lub rozstrzygnięć innych or-
ganów państw obcych na gruncie K.p.c.

Kierownik USC dokonuje transkrypcji aktu małżeństwa ze wzmianką o roz-
wiązaniu małżeństwa przez organ obcego państwa pod warunkiem uznania orze-
czenia przez kierownika USC z mocy prawa przy zastosowaniu przepisów 1145 
i n. K.p.c. czy przez sąd. Jak zauważa A. Czajkowska „po zmianie art. 1145 K.p.c. 
ustawą nowelizującą z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawach o transkrypcję zagra-
nicznego aktu stanu cywilnego zawierającego wzmiankę dodatkową kierownik 
USC dokona transkrypcji takiego aktu po ustaleniu, że orzeczenie stanowią-
ce podstawę zamieszczenia wzmianki podlega uznaniu ex lege. Wnioskodawca 
zatem obowiązany jest złożyć również orzeczenie sądu obcego państwa i jego 
urzędowe tłumaczenie”35. W przypadku niezłożenia niezbędnych do uznania ex 
lege dokumentów, zdaniem A. Czajkowskiej, będzie mieć zastosowanie art. 64 § 2 
K.p.a. Słusznie uważa za kontrowersyjny pogląd co do możliwości wpisania aktu 
małżeństwa pochodzącego z państwa członkowskiego, zawierającego wzmiankę 
o rozwodzie, separacji bądź unieważnieniu małżeństwa, orzeczonych wyrokiem 
wydanym po dniu 1 maja 2004 r., bez konieczności żądania dokumentów wy-
nikających z rozporządzenia Bruksela IIa i badania sprawy, jak przy uznawaniu 
orzeczenia sądu. W takim przypadku – zadaniem A. Czajkowskiej– „istnieje 
konieczność badania sprawy, jak w odniesieniu do uznania samego orzeczenia, 
mającego stanowić podstawę dokonania wpisu wzmianki w polskim akcie stanu 
cywilnego. Dopiero po uznaniu wzmianki ex lege można dokonać transkrypcji 
aktu zagranicznego zawierającego wzmiankę dodatkową. W tym celu kierownik 
urzędu stanu cywilnego zażąda orzeczenia sądu obcego państwa stanowiącego 
podstawę wpisania wzmianki”36.

albo sądu państwa obcego, spełniającymi przesłanki uznania orzeczenia w Rzeczypospolitej 
Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami; 7) uznanie 
byłoby sprzeczne z klauzulą porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Kierownika USC 
w przedmiocie ustalenia, czy orzeczenie sądu zagranicznego podlega uznaniu ex lege, obligują 
oczywiście wymagania z art. 1146 K.p.c. W obecnym stanie prawnym istnieją trzy rodzaje uregu-
lowań dotyczących uznawania w Polsce orzeczeń sądów zagranicznych. Tworzą je:1) unormowa-
nia prawa wspólnotowego od dnia 1 maja 2004 r., tj. z chwilą, kiedy Polska stała się pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej, 2) unormowania wiążących Polskę wielostronnych i dwustronnych 
umów międzynarodowych, 3) przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 1145–11491).

35 A. Czajkowska [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo..., s. 224.
36 Tamże, s. 251.
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W przypadku negatywnym należałoby odmówić dokonania transkrypcji. 
Problem pozostaje z podstawą prawną odmowy dokonania tej czynności. Przepis 
art. 107 P.a.s.c. reguluje tryb odmowy dokonania transkrypcji zagranicznego 
dokumentu stanu cywilnego. I tak odmowa dokonania transkrypcji przez kie-
rownika USC następuje z następujących przyczyn: 1) jeżeli dokument w pań-
stwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma 
mocy dokumentu urzędowego lub nie został wydany przez właściwy organ lub 
też jego autentyczność budzi wątpliwości lub potwierdza zdarzenie inne aniżeli 
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 Pol-
skiej. Mając na uwadze, że wzmianka wpisana w zagranicznym akcie małżeń-
stwa stanowi jego integralną część, kierownik USC może odmówić dokonania 
transkrypcji na podstawie art. 107 pkt 1 P.a.s.c. (ostatnia fraza), między innymi 
dlatego, że dokument w państwie wystawienia potwierdza zdarzenie inne niż 
urodzenie, małżeństwo czy zgon. Rozwód to zdarzenie z pewnością inne niż 
urodzenie, małżeństwo czy zgon.
Słowa kluczowe: sporządzanie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego 
dokumentu stanu cywilnego, kierownik USC, prawo o aktach stanu cywilnego.

Registration of the event taking place abroad 

and the transcription of foreign vital records

Summary

Appart from basic registration of events in the fi eld of marital status registration Th e Registry 
Offi  ce Records Act defi nes also the forms of specifi c registration, which is i.a.: preparing of pol-
ish vital record on the basis of foreign marital status document. Transcription cases are sett led 
ex offi  cio or on the request in form of substantive technical activity (e.g. art. 99 paragraph 1 and 
105 paragraph 1 of the Registry Offi  ce Records Act of the 28 November 2014). Th e request can 
be submited directly to the chosen superintendant registrar or by the agency of consul. Entitled 
to requesting is above all the person who the event or deed concerns, as well as every other 
person, who proves a legal or actual interest in performing particular activity. Actual interest by 
registration of the event taking place abroad is taken into account only in case of decease. Th e 
legislator precises in the new Act the obligation of submission by the petitioner the documents 
that undeniably proce that the even took place. Th e absence of documents confi rming the event 
shall be the cause of issuing the administrative decision about the denial of conducting the activ-
ity. Moreover in case of transcription registration of foreign marital status dokument will not be 
possibile if in the issuing state it is not considered as a marital status dokument, or is not having 
the force of offi  cial document, or is not issued by the right authority, or provokes doubts about 
its genuineness, or confi rms the event diff erent than birth, marriage or decease, as well as when 
the foreign document came into being as a transcription in the state diff erent as the state of event.
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Key words: preparing of polish vital record on the basis of foreign marital status document, 
Superintendant registrar, Registry Offi  ce Records Act.

Registrierung von dem im Ausland statt fi ndenden Ereignis 

und Transkription der ausländischen Personenstandunterlagen

Zusammenfassung

Außer ordentlicher Registrierung von Ereignissen in dem Bereich der 
Personenstandregistrierung bestimmt das Personenstandgesetz auch die Formen von besonde-
rer Registrierung, zu der u.a. Fertigstellung der polnischen Personenstandsurkunde aufgrund 
eines ausländischen Personenstandsdokuments gehört. Die Sachen der Transkription sind vom 
Amts wegen erledigt, oder auf Antrag in Form von materiell-technischer Handlung (z.B. Art. 99 
Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 des Personenstandsgesetzes vom 28. November 2014). Der Antrag 
ist direkt an den gewählten Standesamtsleiter oder durch Vermitt lung des Konsuls zu stellen. 
Den Antrag zu stellen ist vor allem die Person berechtigt, die das Ereignis oder der Akt be-
trifft  , aber auch die dritt e Person, sofern sie das rechtliche und tatsächliche Interesse an der 
Ausführung bestimmter Handlung nachweist. Das tatsächliche Interesse bei der Registrierung 
vom Ereignis, das im Ausland statt fi ndet, ist nur im Todesfall in Betracht gezogen. In dem neuen 
Gesetz präzisiert der Gesetzgeber die Pfl icht des Antragstellers die Unterlagen vorzulegen, die 
das Ereignis unumstritt en bestätigen. Der Mangel an den das Ereignis bestätigenden Unterlagen 
wird der Grund sein, das Vornehmen von Handlungen abzulehnen. Darüber hinaus, im Falle von 
Transkription, Registrierung vom ausländischen Personenstandsdokument wird nicht möglich, 
wenn in dem Ausstellungsstaat das Dokument nicht als Personenstandsdokument angesehen ist 
oder nicht rechtskräft ig ist, nicht durch richtige Behörde ausgestellt wurde oder wenn Zweifeln an 
seine Authentizität entstehen. Registrierung wird auch nicht möglich sein, wenn das Dokument 
das andere Ereignis als die Geburt, die Eheschließung oder den Tod bestätigt, das Gleiche gilt 
für den Fall, wenn das ausländische Dokument im Folge der Transkription in anderem Land 
entstanden ist, als der Staat, wo das Ereignis statt gefunden hat.

Schlusselwörter: Fertigstellung von der polnischen Personenstandsurkunde aufgrund auslän-
disches Personenstandsdokument, Standesamtleiter, Personenstandgesetz.
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I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO
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Agnieszka Korzeniowska-Polak*

Odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Wstęp

W obowiązującej od dnia 1 marca 2015 r. ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. 
– Prawo o aktach stanu cywilnego1 zawarto m.in. regulację dotyczącą odtwarza-
nia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Warto się zastanowić, czy jest to 
regulacja tożsama z tą obowiązującą wcześniej a określoną w art. 35 ustawy z dnia 
29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego2? Co oznacza zniesienie 
fakultatywności odtwarzania na rzecz jego obligatoryjności? Czy zmiana polega-
jąca na odejściu od formy decyzji administracyjnej rozstrzygającej o odtworzeniu 
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego na rzecz czynności materialno-tech-
nicznej rzeczywiście przyczyni się do zakładanego przez projektodawcę „uspraw-
nienia i uproszczenia postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach 
stanu cywilnego”? A może ta zmiana zamiast uprościć sama stanie się nomen 
omen źródłem powstania nowych problemów? Jeśli tak, to czy będzie je moż-
na i ewentualnie jak rozwiązywać? Czy w demokratycznym państwie prawnym 
ustawodawca może dla uproszczenia postępowań prowadzonych przez organ 
administracji publicznej pozbawiać jednostkę gwarancji procesowych, takich jak 
możliwość zaskarżania niekorzystnych dla niej bądź wadliwych rozstrzygnięć lub 
też prawo do wglądu w akta jej sprawy? W poniższym opracowaniu poszukiwać 
będę odpowiedzi na te pytania.

Szeroko ujmowane zagadnienie sporządzania aktów stanu cywilnego, któ-
rego podstawą są dokumenty zagraniczne, podejmowane jest sporadycznie. Brak 
zainteresowania przedstawicieli nauki tymi zagadnieniami, brak opracowań czy 
też znikoma ilość orzeczeń powoduje, że praktycy w konkretnych sprawach pozo-
stają bez możliwości rozstrzygnięcia swoich wątpliwości. Mimo że w porównaniu 

* Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].
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z rejestracją zdarzeń, które nastąpiły na terytorium RP, w praktyce rejestracja 
zdarzeń powstałych poza granicami naszego kraju stanowi znikomy procent 
czynności dokonywanych przez kierowników USC, to jednak z każdym rokiem 
zdaje się ich przybywać. Niestety rozbieżności w praktyce kierowników USC są 
faktem powszechnie znanym, a stan polskiego ustawodawstwa, kłopoty wynika-
jące ze stosowania systemu „ŹRÓDŁO” oraz wspomniany już brak opracowań, 
rozbieżności te mogą tylko pogłębiać.

Trudno się zgodzić z poglądem wyrażonym w komentarzu do P.a.s.c., że 
artykuł 109 ust. 1 P.a.s.c., co do zasady jest powtórzeniem art. 35 P.a.s.c.z 1986 r.3 
Już tylko literalne porównanie tych dwóch przepisów skłania do stanowiska 
wręcz przeciwnego. Ustawodawca rozszerzył zakres przedmiotowy tej regulacji, 
w miejsce dotychczasowej fakultatywności odtwarzania wprowadził obowiązek 
właściwego organu dokonania tej czynności, ponadto ograniczył znacząco moż-
liwość zainicjowania dokonania tej czynności. I przede wszystkim, co najważ-
niejsze z procesowego punktu widzenia, ustawodawca jednoznacznie wskazał, 
że odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego następuje w drodze 
czynności materialno-technicznej (art. 109 ust. 3 P.a.s.c.), a jedynie odmowa do-
konania odtworzenia, mogąca nastąpić wyłącznie w enumeratywnie wymienio-
nych w ustawie przypadkach, powinna przybrać formę decyzji administracyjnej 
(art. 112 w zw. z art. 2 ust. 6 P.a.s.c.). Tylko ta jedna chociażby odmienność uza-
sadnia zajęcie się problematyką szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego, 
jakim jest odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Moim zdaniem tylko pozornie instytucja odtworzenia zagranicznego aktu 
stanu cywilnego została uregulowana tak, jak miało to miejsce w okresie od dnia 
1 marca 1987 r. do dnia 28 lutego 2015 r., kiedy obowiązywała P.a.s.c. z 1986 r. 
Już formułując to zdanie, mam dyskomfort wynikający ze świadomości braku 
precyzji mojego sformułowania. Otóż w art. 35 P.a.s.c. z 1986  r. ustawodaw-
ca dopuszczał możliwość odtworzenia aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu 
sporządzonego za granicą. W bardzo rozbudowanym, w porównaniu z art. 35 
P.a.s.c. z 1986  r., art. 109 P.a.s.c. obecnie ustawodawca konsekwentnie używa 
określenia „zagraniczny dokument stanu cywilnego”. Czyni to w 4 na 5 ustę-
pów oraz w pozostałych przepisach. W żadnym z tych przepisów nie posługuje 
się określeniami „akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu”. Zamiar świadomego 
posługiwania się przez ustawodawcę tym szerszym pojęciem jest wyraźnie wi-
doczny w art. 110 P.a.s.c., w którym ustawodawca w odniesieniu do efektów 
działalności polskiego kierownika USC używa pojęcia „akt stanu cywilnego”, 

3 Por. A. Czajkowska [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach stanu 
cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, Warszawa 
2015, s. 252.
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w odniesieniu zaś do dokumentów potwierdzających zdarzenia powstałe poza 
granicami RP używa konsekwentnie określenia „zagraniczny dokument stanu 
cywilnego”. W powoływanym art. 110 P.a.s.c. ustawodawca określa: ust. 1 „Treść 
odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zamieszcza się w re-
jestrze stanu cywilnego, w formie aktu stanu cywilnego, zamieszczając adnotację 
o odtworzeniu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego”; ust. 2 „Kierow-
nik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu 
stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego”. 
Przepisy P.a.s.c. i konsekwencja, z jaką ustawodawca używa nowego w istocie 
pojęcia w regulacji zagadnień rejestracji zdarzeń dotyczących stanu cywilnego 
(również w przepisach normujących zagadnienie transkrypcji – art. 104–106 
P.a.s.c.), świadczy moim zdaniem bezspornie o tym, że określenie „zagraniczny 
dokument stanu cywilnego” jest pojęciem szerszym od określenia używanego 
w języku prawniczym, tj. „zagraniczny akt stanu cywilnego”.

Podkreślić jednak należy, że formułując obligatoryjne przesłanki odtwo-
rzenia, ustawodawca zastrzegł w ust. 1 art. 109 P.a.s.c., że odtwarza się treść 
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, pod warunkiem iż według prawa 
miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego.

Zarówno w art. 35 P.a.s.c. z 1986 r., jak i art. 109 P.a.s.c. ustawodawca wska-
zał te same materialno-prawne przesłanki, których łączne spełnienie uzasadniało 
dokonanie przez kierownika USC odtworzenia. Przesłankami tymi były i są:

1) wystąpienie zdarzenia za granicą,
2) zarejestrowanie zdarzenia we właściwym urzędzie rejestracji stanu 

cywilnego,
3) niemożność uzyskania dokumentu stanowiącego akt stanu cywilnego 

w formie odpisu lub poważne trudności związane z jego uzyskaniem4.
Bezspornie zatem nie można było, ani obecnie nie można odtworzyć do-

kumentu, w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło za granicą, ale akt nie został 
zarejestrowany, w ogóle nie istniał, a co za tym idzie nie stał się zagranicznym 
dokumentem stanu cywilnego. Jeżeli jednak zdarzenie zostało zarejestrowane, 
ale księga stanu cywilnego nie istnieje, czy też zaginęła, nie stanowi to podstawy 
do odmowy odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Głównymi 
i najważniejszymi przesłankami są bowiem, zgodnie z wolą ustawodawcy, zare-
jestrowanie zdarzenia za granicą i niemożność bądź poważne trudności w uzy-
skaniu odpisu aktu.

Na podstawie art. 109 P.a.s.c., tak jak i było to dopuszczalne zgodnie z po-
przednio obowiązującą regulacją, można odtworzyć treść tylko takiego doku-
mentu, który według prawa miejsca jego sporządzenia jest aktem stanu cywilnego 

4 Tamże, s. 253.
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i ma moc dowodową dokumentu urzędowego. Jeżeli według tego prawa obo-
wiązuje wyłącznie świecka rejestracja stanu cywilnego, co współcześnie stanowi 
zasadę w większości państw europejskich, to na podstawie powołanego przepisu 
można odtworzyć tylko treść aktów zarejestrowanych w zagranicznych świeckich 
urzędach stanu cywilnego. Jak podkreślił SN w swoim orzeczeniu z dnia 3 czerw-
ca 1949 r., nie można w takim przypadku odtworzyć treści metryk kościelnych5.

Jeśli jednak w państwie obcym obowiązuje wyznaniowa rejestracja stanu 
cywilnego i metryki kościelne mają moc dokumentu urzędowego, akt wyzna-
niowy może być odtworzony w trybie art. 109 P.a.s.c. W tym zakresie także 
regulacja normatywna nie uległa zmianie. Nie można jednak odtworzyć aktu 
stanu cywilnego sporządzonego za granicą na podstawie art. 109 P.a.s.c. w sy-
tuacji, gdy zgodnie z prawem państwa obcego np. małżeństwo zawiera się przed 
duchownym, ale kościelna metryka ślubu nie ma mocy dokumentu urzędowego. 
Warunkiem zastosowania art. 109 P.a.s.c. w takich sprawach jest zarejestrowanie 
w świeckim rejestrze stanu cywilnego właściwego urzędu.

Mimo zastosowania pojęcia o szerszym zakresie, jakim jest zagraniczny 
dokument stanu cywilnego, tak jak i w poprzednim stanie prawnym również 
obecnie nie można odtworzyć treści aktu rozwodu, nawet gdyby prawo państwa 
obcego przewidywało sporządzanie takich aktów. Jest to konsekwencja faktu, 
że polskie prawo o aktach stanu cywilnego tego rodzaju aktów nie przewidu-
je. Wyjątkowo jedynie można odtworzyć akty rozwodu sporządzone do dnia 
29 stycznia 1946 r. przez radzieckie urzędy stanu cywilnego na obszarze, który na 
mocy umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r. o polsko-radzieckiej granicy państwowej 
pozostał w granicach byłego ZSRR. Wynika to z tego, że akty te zostały uznane 
za ważne i zgodnie z art. 1 i 4 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności 
niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich6 podlegają wpisaniu do 
rejestru stanu cywilnego7.

Zauważalną zmianą, jakiej dokonał ustawodawca, jest odejście od fakulta-
tywności opartej na uznaniu administracyjnym na rzecz obowiązku dokonywa-
nia odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. W obowiązującym 
do końca lutego 2015  r. art. 35 P.a.s.c. z 1986  r. ustawodawca regulował moż-
liwość odtworzenia sporządzonego za granicą aktu urodzenia, małżeństwa lub 
zgonu. Aktualnie ustawodawca kategorycznie stwierdza „treść zagranicznego do-
kumentu stanu cywilnego odtwarza się”. Właściwy organ jest zatem zobowiązany 
albo do odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego albo – ale to 
tylko w ściśle określonych przez ustawodawcę okolicznościach – do odmowy 

5 Zb. Orz. Cyw. 1949, nr 11, s. 139.
6 Dz. U. z 1947 r. Nr 14, poz. 51.
7 A. Czajkowska,[w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach..., s. 254.
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dokonania takiej czynności. Odmowa taka jednak, jak już to zostało podkreślone 
wcześniej, musi przybrać formę decyzji administracyjnej, która zgodnie z ustawą 
z dnia 14 czerwca 1960 r., – Kodeks postępowania administracyjnego8 i ustawą 
z dnia z 30 sierpnia 2002  r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi9 może być zaskarżona do organu wyższego stopnia, a następnie do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego, a ostatecznie do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Skoro organ ma obowiązek dokonania czynności materialno-
-technicznej, jaką jest odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, 
to zwłoka w dokonaniu tej czynności może być zaskarżona na podstawie art. 3 
§ 2 pkt 8 w zw. z punktem 4 P.p.s.a. do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
a następnie poprzez skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego uznać należy za wy-
mienioną w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. czynność z zakresu administracji dotyczącą 
uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, a niedokonanie 
takiej czynności lub zwlekanie z jej dokonaniem za zaskarżalną na drodze po-
stępowania sądowoadministracyjnego bezczynność lub przewlekłość.

Powyższa analiza obowiązujących od dnia 1 marca 2015 r. przepisów uza-
sadnia moim zdaniem wniosek, że instytucja odtworzenia, choć została dopre-
cyzowana, to nie zmieniła się znacząco z punktu widzenia samych przesłanek 
i regulacji materialno-prawnej. Jednak ustawodawca, poprzez przepisy prawa ma-
terialnego znacząco zmienił tę instytucję z punktu widzenia prawa procesowego.

Uzasadniając rządowy projekt P.a.s.c. wniesiony do parlamentu w lipcu 
2014  r., zadeklarowano: „Projektodawca dąży do usprawnienia i uproszczenia 
postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. 
W tym m.in. przewidziano:

1) odejście od decyzji administracyjnych na rzecz czynności materialno-
-technicznych zakończonych wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego; 
będzie to dotyczyło m.in. transkrypcji, czy odtworzenia zagranicznego doku-
mentu stanu cywilnego”10. Jednocześnie projektodawca zapewniał: „Projektowa-
ne regulacje mają przyczynić się do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego, 
co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego”11. 
Pozwolę sobie wyrazić wątpliwość, czy na pewno „uproszczenie postępowań” 

8 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.. [dalej cyt.: K.p.a.].
9 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718. [dalej cyt.: P.p.s.a.].
10 Uzasadnienie projektu, www.sejm. gov. pls. 2. Cytat dosłowny, świadczący o braku staranno-

ści w uzasadnianiu projektu tak istotnej regulacji. Ponadto zastanowić się należy, czy transkrypcja 
czy odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego to rzeczywiście dobre przykłady 
„dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego”.

11 Tamże.
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i „odejście od decyzji administracyjnych na rzecz czynności materialno-technicz-
nych” doprowadzi do podniesienia bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.

Negując to optymistyczne nastawienie projektodawcy, pozwolę sobie zwró-
cić uwagę na kilka istotnych problemów procesowych, które powstały wskutek 
wprowadzenia w życie tych trochę – moim zdaniem – zbyt pochopnych i nie-
uzasadnionych zmian.

Uzasadniając rezygnację z formy aktu administracyjnego na rzecz czynności 
materialno-technicznej, projektodawca wyjaśniał: „W celu uproszczenia działań 
kierowników urzędów stanu cywilnego w sprawach powtarzalnych, niewymaga-
jących podejmowania decyzji odstąpiono od wydawania decyzji administracyj-
nych na rzecz czynności materialno-technicznej. Przewiduje się odstąpienie od 
wydawania decyzji w sprawach transkrypcji, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły 
za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, odtworzenia treści zagranicznego 
dokumentu rejestracji stanu cywilnego – na rzecz czynności materialno-tech-
nicznej kierownika urzędu stanu cywilnego, zakończonej wydaniem odpisu 
zupełnego aktu stanu cywilnego, uwzględniającego wynik tego postępowania. 
Decyzja będzie wydawana jedynie w przypadku, gdy będzie wyrazem odmo-
wy”12. Tłumaczenie, że odstępuje się od wydawania decyzji w sprawach niewy-
magających podejmowania decyzji, w mojej ocenie to tautologizm. Na jakiej 
podstawie uznano, że odtwarzanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego 
nie wymaga wydania decyzji? Czy naprawdę wśród spraw prowadzonych przez 
kierowników USC to właśnie odtwarzanie zagranicznych dokumentów stanu 
cywilnego najczęściej się powtarza? Analiza danych statystycznych odzwier-
ciedlających, jak często kierownicy USC mają do czynienia z takimi sprawami, 
prowadzi do dokładnie odwrotnego wniosku niż wyrażony przez projektodawcę. 
Są to sprawy rzadkie, często niepodobne do siebie. W jednym urzędzie odtwa-
rzano akt urodzenia zarejestrowany w latach 50. XX wieku w Wielkiej Brytanii, 
w innym akt urodzenia z pierwszej dekady XXI wieku sporządzony w Japonii 
bądź dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa w Las Vegas w USA czy naj-
częściej dokumenty wydane przez organy podatkowe w Szwecji potwierdzające 
zdarzenia dotyczące stanu cywilnego. Bez wątpienia jednak są to sporadycznie 
dokonywane czynności w liczbie od kilku w miesiącu w dużych miastach do 
1 w roku w mniejszych ośrodkach, lecz trudno te sprawy uznać za powtarzalne, 
w znaczeniu rutynowo dokonywane.

Co intrygujące, tuż po oświadczeniu projektodawcy o rezygnacji z formy 
decyzji administracyjnej na rzecz czynności materialno-technicznej, stwierdza 
on kategorycznie: „W sprawach nieuregulowanych w ustawie będą miały zasto-
sowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, za czym przemawia 

12 Tamże.
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usytuowanie kierownika urzędu stanu cywilnego jako organu administracji pu-
blicznej, a także zróżnicowanie formy prawnego działania kierownika urzędu 
stanu cywilnego”. W mojej ocenie ta argumentacja jest po prostu sprzeczna nie 
tylko z obowiązującym prawem, w tym z art. 1 i 2 K.p.a. określającymi zakres 
przedmiotowy kodeksu, ale i po prostu z zasadami logicznego rozumowania.

Zgodnie z powołanymi art. 1 i 2 K.p.a. zakres mocy obowiązującej K.p.a. 
czyli zakres przedmiotowy kodeksu obejmuje:

1) postępowanie administracyjne ogólne (tzw. jurysdykcyjne);
2) postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy 

organami administracji publicznej (samorządowej i rządowej).
3) postępowanie uproszczone w sprawach wydawania zaświadczeń przez 

organy administracji,
4) postępowanie uproszczone w sprawach skargi powszechnej czy wniosku.
Oznacza to, że ustawodawca niezmiennie od dnia 1 stycznia 1961 r., kiedy 

K.p.a. wszedł w życie, zastrzega, że przepisy tej ustawy mogą być stosowane 
tylko w tych czterech postępowaniach. Postępowanie w sprawie odtworzenia 
zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bezspornie nie może być uznane 
za postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość, ani w sprawie 
wydawania zaświadczenia, ani tym bardziej w sprawie skargi czy wniosku. Nie 
jest to także postępowanie jurysdykcyjne, skoro jednoznacznie określono, że 
odtworzenie ma następować w drodze czynności materialno-technicznej. Po-
stępowanie jurysdykcyjne bowiem to tylko takie postępowanie, które spełnia 
łącznie 4 ustawowe przesłanki pozytywne:

1) prowadzi je organ administracji publicznej;
2) w sprawie pozostającej we właściwości tego organu;
3) sprawa ta ma charakter indywidualny;
4) i jednocześnie przepisy dają podstawę do rozstrzygnięcia tej sprawy przez 

wydanie decyzji administracyjnej.
Jak podkreślają autorzy wszystkich podręczników z zakresu procedury ad-

ministracyjnej i wszystkich komentarzy do K.p.a., tylko kumulatywne spełnienie 
tych 4 przesłanek daje podstawę do prowadzenia postępowania na podstawie 
K.p.a. Przy czym w odniesieniu do 4 przesłanki orzecznictwo wskazuje, że z kon-
stytucyjnej zasady działania organów władzy publicznej na podstawie i w grani-
cach prawa, a także ogólnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 6 K.p.a. wynika, 
iż stosowania władczej i indywidualnej formy działania organów, jaką jest decy-
zja administracyjna, nie można domniemywać, a podstawa do jej zastosowania 
musi wynikać z obowiązującego przepisu prawa materialnego13. W omawianej 

13 Postanowienie NSA z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 788/10; wyrok NSA z dnia 1 
sierpnia 2012 r. sygn. akt I OSK 2140/11, LEX nr 1219210.
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kategorii spraw nie tylko nie ma co domniemywać takiej podstawy. Ustawodawca 
wprost określił, że decyzji administracyjnej nie wydaje się.

Bezspornie zatem do czynności materialno-technicznej, jaką od dnia 
1  marca 2015  r. jest odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, 
nie mają wprost zastosowania przepisy K.p.a. Nie można wniosku przeciwnego 
wysnuwać, tak jak to robi cytowany autor uzasadnienia rządowego projektu, 
tylko z faktu, że kierownik USC jest organem administracji publicznej. Wszak 
wójt, wojewoda, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego też są organami 
administracji publicznej, ale to nie znaczy, że do wszystkich ich prawnych form 
działania stosuje się przepisy K.p.a. Organy te poza wydawaniem decyzji ad-
ministracyjnych zawierają np. porozumienia, umowy cywilnoprawne, dokonują 
czynności organizatorskich czy też właśnie czynności materialno-technicznych. 
Także argument wskazujący zróżnicowanie form prawnych działania kierownika 
USC przemawia właśnie przeciwko stosowaniu przepisów K.p.a., a nie za takim 
obowiązkiem.

W mojej ocenie niczego nie zmienia również brzmienie art. 12 ust. 1 P.a.s.c., 
zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 
Przepis ten należy rozumieć: „w sprawach nieuregulowanych w ustawie P.a.s.c., 
lecz mieszczących się w zakresie przedmiotowym K.p.a. stosuje się przepisy tego 
kodeksu”. Wszak w P.a.s.c. jedynie zasygnalizowano, że sprostowania aktu stanu 
cywilnego, jego unieważnienia czy ustalenia treści aktu stanu cywilnego dokonu-
je sąd, ale mimo nieuregulowania dokładnie tego zagadnienia nie sposób w tych 
postępowaniach na mocy art. 12 P.a.s.c. oczekiwać od sądu stosowania przepisów 
K.p.a. To samo dotyczy zwykłych czynności rejestrujących.

Taka nieprzemyślana zmiana formy działania organu administracji publicz-
nej, jakim jest kierownik USC, pociąga za sobą nieprzewidzianą ewidentnie przez 
projektodawcę konsekwencję, jaką jest niemożność stosowania przepisów regu-
lujących postępowanie administracyjne jurysdykcyjne. A to w praktyce rodzi re-
alne zagrożenia. Brak przepisów określających, jakie działania podejmować przy 
odtwarzaniu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oznacza, że kierownicy 
USC mogą w takim samym stanie faktycznym i prawnym działać w odmienny 
sposób. Moim zdaniem będzie to stanowiło naruszenie konstytucyjnej zasady 
równości i pewności prawa.

Jak bowiem zaskarżyć odtworzenie jednoznacznie niezgodne z zagranicz-
nym dokumentem stanu cywilnego? Jako przykład posłużyć może sprawa roz-
poznawana przez krakowski WSA, jednakże jeszcze na gruncie P.a.s.c. z 1986 r. 
przewidującego dla odtworzenia formę decyzji administracyjnej, a co za tym 
idzie możliwość wniesienia odwołania do wojewody a następnie skargi do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odtwarzając wystawiony w Szwecji 
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dokument potwierdzający zawarcie na terytorium tego państwa związku małżeń-
skiego, kierownik USC zmienił nazwisko kobiety zgodnie z polskimi zasadami 
poprzez zmianę końcówki „ski” na „ska”14. Z jakich środków zaskarżenia mo-
głaby w aktualnym stanie prawnym skorzystać niezadowolona obywatelka RP? 
Skoro odtworzenie jest czynnością materialno-techniczną, to nie przysługuje od 
niej odwołanie do wojewody, ani do żadnego innego organu. Nie przysługuje 
skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 
P.p.s.a., czyli na ostateczną decyzję administracyjną. Jak już wspomniałam wcze-
śniej, będzie można wnieść skargę na czynność z zakresu administracji dotyczą-
cą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Teoretycznie 
zatem środek prawnej ochrony jest, ograniczony co prawda poprzez wyłączenie 
drogi administracyjnej poprzez kontrolę instancyjną, ale jednak. Pozwolę sobie 
zwątpić w powszechny i równy dostęp do tego środka zaskarżenia.

Obowiązek działania organu administracji publicznej w formie decyzji ad-
ministracyjnej narzuca rygory procesowe. Zgodnie z art. 107 §  1 K.p.a. każda 
decyzja musi zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, 
czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie bądź skarga do sądu administracyj-
nego. I to właśnie pouczenie nadal jest dla większości polskich obywateli, a dla 
cudzoziemców i bezpaństwowców – można przypuszczać – przede wszystkim 
źródłem informacji o dopuszczalnych środkach zaskarżenia, terminach i trybie 
ich wnoszenia. Dokonując czynności materialno-technicznej, żaden organ ad-
ministracji publicznej, a zatem również i kierownik USC nie jest obowiązany 
informować o możliwościach i warunkach wniesienia skargi na podstawie art. 3 
§ 2 pkt 4 P.p.s.a.

Nietrudno sobie także wyobrazić, że wskutek pracy 2257 kierowników USC 
w Polsce15 i kilku tysięcy ich zastępców, może nastąpić odtworzenie zagraniczne-
go dokumentu z rażącym naruszeniem prawa bądź na podstawie sfałszowanych 
dowodów lub w wyniku przestępstwa. Forma decyzji administracyjnej pozwalała 
na zastosowanie art. 156 §  1 pkt 2 albo 145 §  1 pkt 1 czy 2 K.p.a. i wyelimi-
nowanie takiego aktu z obrotu prawnego po przeprowadzeniu administracyj-
nego postępowania nadzwyczajnego w sprawie stwierdzenia nieważności takiej 
decyzji czy wznowieniu postępowania zakończonego wydaniem takiej decyzji. 
Zastosowanie tych trybów pozwala również na dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych na drodze przed sądem cywilnym przez osobę, która poniosła szkodę 
wskutek wadliwych działań organu administracji. Wskazanie czynności material-
no-technicznej jako prawnej formy dokonywania odtworzenia wyklucza taką 
możliwość. Zamieszczenia w art. 12 P.a.s.c. i odesłanie do stosowania przepisów 

14 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 października 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 1368/03.
15 Dane z uzasadnienia projektu..., s. 67.
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K.p.a. nie może być odczytane jako prawna postawa do zastosowania do czynno-
ści materialno-technicznych przepisów o trybach nadzwyczajnych stosowanych 
wyłącznie wobec decyzji bądź niektórych postanowień wskazanych w art. 126 
K.p.a.

Nie skupiając się na konsekwencjach wadliwych działań kierowników USC, 
które jednak – trzeba tego mieć świadomość – mogą się zdarzyć i mogą ne-
gatywnie oddziaływać na istotne dla osób fi zycznych kwestie, można wskazać 
inne problemy wynikające z tego, że odtworzenie ma być dokonywane w formie 
czynności materialno-technicznej. Aby odtworzyć zagraniczny dokument stanu 
cywilnego należy ustalić, czy wystąpiły wszystkie określone w art. 109 P.a.s.c. 
przesłanki. Kierownik USC powinien zatem ustalić:

1) czy nastąpiło zdarzenie za granicą;
2) czy zdarzenie to zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach;
3) czy obiektywnie występuje niemożność uzyskania odpisu tego aktu bądź 

trudność związana z jego otrzymaniem. Na marginesie należy w tym wypadku 
pamiętać o ogólnej zasadzie, według której faktów negatywnych nie należy udo-
wadniać; wystarczy zatem fakt niemożności lub trudności w uzyskaniu odpisu 
aktu stanu cywilnego uprawdopodobnić;

4) czy nie istnieje odtworzony akt sporządzonego za granicą w polskich 
księgach stanu cywilnego, np. została dokonana uprzednio transkrypcja aktu 
zagranicznego lub akt znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy 
w archiwum tzw. ksiąg zabużańskich, albo odtworzono akt w drodze postępowa-
nia sądowego; jak wiadomo, w latach 1947–1952 uprawnione do odtwarzania 
zagranicznych aktów stanu cywilnego były wyłącznie sądy; akty te przechowy-
wane są w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Śródmieście; część ksiąg 
stanu cywilnego z obszaru, który na mocy umowy z dnia 16 sierpnia 1945  r. 
o polsko-radzieckiej granicy państwowej pozostaje w granicach byłego ZSRR, 
przechowuje Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy;

5) oraz dane właściwe dla określonego rodzaju aktu.
W poprzednim stanie prawnym orzecznictwo jednolicie wskazywało, że 

skoro odtworzenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, to przepisy 
K.p.a., w tym art. 7 i 77, mają zastosowanie dla poczynienia przez organ jedno-
znacznych ustaleń, czy np. akt małżeństwa został sporządzony i zarejestrowany 
w zagranicznych księgach stanu cywilnego oraz czy niemożliwe lub poważnie 
utrudnione jest uzyskanie odpisu sporządzonego za granicą aktu16.

W jakim trybie, poprzez jakie środki, na podstawie jakich przepisów ustalać 
te okoliczności? To swoiste postępowanie wyjaśniające nie jest uregulowane ani 

16 Uzasadnienie wyroku WSA w Krakowie z dnia 19 października 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 
1368/03.
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w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ani też nie ma do niego zastosowania 
rozdział K.p.a. zatytułowany „Dowody”. To samo pytanie można postawić w od-
niesieniu do takich zagadnień jak pozostawienie podania (np. niepodpisanego) 
bez rozpoznania, wyjaśnienie treści żądania (czy wnioskodawca żąda odtworze-
nia dokumentu czy de facto innej formy szczególnej rejestracji), udostępnienie 
akt sprawy, doręczenie powiadomienia.

Konkludując, uważam, że właśnie ze względu na sporadyczność przypad-
ków, kiedy konieczne jest odtwarzanie przez kierownika USC zagranicznego 
dokumentu, trudności dokonywania takiej szczególnej rejestracji wynikającej 
z konieczności analizy dokumentów zagranicznych, wystawianych przez różne 
organy działające na podstawie odmiennych od polskich przepisów prawa, ko-
nieczność żmudnego i czasami niemożliwego ustalania danych niezbędnych dla 
stworzenia polskiego aktu stanu cywilnego, a w związku z tym realną możliwość 
popełnienia pomyłki skutkującej w sposób istotny i negatywny dla konkretnej 
osoby fi zycznej, odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego powin-
no mieć formę decyzji administracyjnej. Zmierzając do wydania takiej decyzji 
administracyjnej kierownik USC stosowałby przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego regulujące kwestie dowodowe oraz elementy rozstrzygnię-
cia. Stosując zaś te przepisy mógłby organ ten korzystać z dorobku judykatury 
i doktryny. Ustawodawca mógłby zaś właśnie poprzez przepisy P.a.s.c. ograniczyć 
niektóre wymogi procesowe, upraszczając samą procedurę wydawania decyzji 
o odtworzeniu poprzez wyłączenie enumeratywnie wskazanych przepisów K.p.a. 
Jednak sama forma decyzji daje stronie istotne gwarancje procesowe, w tym 
przede wszystkim prawo do korzystania ze środków zaskarżenia, w tym i zwy-
czajnych służących na drodze administracyjnej i sądowoadministracyjnej, ale 
również możliwość stosowania trybów nadzwyczajnych w przypadku dokonania 
takiego odtworzenia w sposób wadliwy. Pozbawienie jednostki takich praw na 
mocy nowej regulacji wydaje się być niezgodne z zasadami demokratycznego 
państwa prawnego. A takiego działania ustawodawcy zmierzającego do ograni-
czenia praw jednostki nie można usprawiedliwiać chęcią dyskusyjnego „uspraw-
nienia i uproszczenia postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach 
stanu cywilnego”.
Słowa kluczowe: odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, kierownik USC, 
czynność materialno-techniczna, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, pra-
wo o aktach stanu cywilnego.
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Reconstruction of the foreign marital status document

Summary

Th e legislator has broaden the subjective scope of reconstruction of the foreign marital 
status document, instead of foregoing optionality of re construction there was introduced an 
obligation of the right authority to perform this activity, the possibility to initiate this activity 
had been also restricted. Moreover, the legislator unequivocally stated that the re construction 
of a foreign marital status document is done by way of substantive technical activity (art. 109 
paragraph 3, Registry Offi  ce Records Act of the 28. November 2014), and only refusal of re-
construction, which can occur exclusively in enumeratively in the Act listed cases, should take 
a form of administrative decision.

Key words: Reconstructionoft heforeignmaritalstatusdocument, Superintendant Registrar, sub-
stantivetechnicalactivity, Registry Offi  ce Records Act.

Wiederherstellung vom ausländischen Personenstandsdokument

Zusammenfassung

Der Gesetzgeber hat den Subjektbereich der Wiederherstellung vom ausländischen 
Personenstandsdokument ausgeweitet, anstelle der bisherigen Wahlmöglichkeit wurde die 
Pfl icht für die zuständige Behörde eingeführt, diese Handlung vorzunehmen. Die Möglichkeit, 
diese Handlung in die Wege zu leiten wurde auch wesentlich eingeschränkt. Darüber hinaus 
hat der Gesetzgeber eindeutig darauf hingewiesen, dass die Wiederherstellung vom auslän-
dischen Personenstandsdokument in dem Wege von materiell-technischer Handlung erfolgt 
(Art. 109 Abs. 3 Personenstandgesetzes vom 28. November 2014), und nur die Ablehnung der 
Wiederherstellung, die ausschließlich in den im Gesetz aufgelisteten Fällen erfolgen kann, sollte 
in Form von Verwaltungsentscheidung auft reten.

Schlusselwörter: Wiederherstellung vom ausländischen Personenstandsdokument, 
Standesamtleiter, materiell-technische Handlung, Personenstandgesetz.
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Natychmiastowa wykonalność 
nieostatecznej decyzji administracyjnej

Przyjęcie w polskim systemie prawnym modelu dwuinstancyjnego po-
stępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych i podniesienie 
dwuinstancyjności postępowania do rangi zasady ogólnej kodeksu postępowa-
nia administracyjnego1 pociąga za sobą konieczność ustanowienia rozwiązań 
prawnych mających na celu zapewnienie skuteczności kontroli instancyjnej. 
Jedną z procesowych gwarancji zabezpieczających prawo strony do wniesienia 
odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji i – w konsekwencji – do 
spowodowania ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy i uzyskania 
takiego rozstrzygnięcia, które najlepiej odpowiadać będzie prawu, interesowi 
publicznemu i słusznemu interesowi strony”2, jest zasada niewykonywania decy-
zji nieostatecznych ustanowiona w art. 130 K.p.a. Gwarancyjny wobec kontroli 
odwoławczej wymiar powyższej zasady opiera się na założeniu, iż efektów tej 
kontroli nie może niweczyć fakt wykonania decyzji administracyjnej wydanej 
w pierwszej instancji. Prawna możliwość wykonania decyzji nieostatecznej mo-
głaby bowiem wywołać stan faktyczny lub prawny, którego nie można byłoby 
odwrócić za pomocą instrumentów prawnych procedury administracyjnej3. Nie-
mniej jednak nieostateczność decyzji administracyjnej nie może być utożsamiana 

* Dr Robert Kędziora, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach.
1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) [dalej cyt.: K.p.a.].
2 Por. uzasadnienie uchwały SN(5) z dnia 1 grudnia 1994 r., sygn. akt. III AZP 8/94, „Orzecz-

nictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” 1995, nr 7, 
poz. 82.

3 Zob. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2004, s. 576.
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z jej niewykonywaniem4. Prawo procesowe dostrzega bowiem okoliczności, któ-
re uzasadniają przystąpienie do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających 
z decyzji organu pierwszej instancji mimo faktu, iż termin do wniesienia odwoła-
nia jest nadal otwarty bądź też toczą się czynności postępowania odwoławczego.

Podstawowe znaczenie dla oceny zagadnienia wykonalności aktu admi-
nistracyjnego ma rozróżnienie decyzji nieostatecznych i ostatecznych. Prawne 
wyodrębnienie tych dwóch kategorii decyzji administracyjnych odwołuje się do 
kryterium trybu, w jakim możliwe jest dokonanie ich weryfi kacji.

W świetle legalnej defi nicji, zawartej w art. 16 § 1 zd. 1 K.p.a., decyzjami 
ostatecznymi są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym 
toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy5. Na podstawie 
powyższej regulacji przymiot decyzji ostatecznych można więc przypisać: po 
pierwsze – decyzjom wydanym w pierwszej instancji, od których nie wniesiono 
odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie przewidzia-
nym ustawą; po drugie – decyzjom wydanym przez organ administracji publicz-
nej w drugiej instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy; po trzecie – decyzjom, które walor ostateczności uzyskały 
na mocy przepisów szczególnych.

W myśl art. 16 §  1 K.p.a. ostateczny charakter decyzji administracyjnej 
wyklucza dopuszczalność jej weryfi kacji za pomocą zwyczajnego środka za-
skarżenia, jakim jest odwołanie (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy). Organ właściwy do działania jako organ drugiej instancji dopuszcza się 
zatem rażącego naruszenia prawa, w sytuacji gdy prowadzi postępowanie odwo-
ławcze w wyniku odwołania wniesionego z uchybieniem terminu określonego 
w art. 129 § 2 K.p.a. bez uprzedniego przywrócenia tego terminu6.

Ostatecznym decyzjom administracyjnym prawo procesowe przyznaje 
przymiot trwałości, a w konsekwencji – wykonalności.

Trwałość ostatecznych decyzji administracyjnych ma gwarantować pewność 
i bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz ochronę praw nabytych jednostki. Do-
strzegając w tych aspektach wartość trwałości decyzji ostatecznych, ustawodawca 
podniósł jej ochronę do rangi zasady ogólnej postępowania administracyjnego. 

4 Zob. R. Sawuła, Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administra-
cyjnym, Przemyśl–Rzeszów 2008, s. 77.

5 Treść normatywnej defi nicji decyzji ostatecznej została ustalona na mocy nowelizacji 
Kodeksu postępowania administracyjnego dokonanej ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 6, poz. 18 ze zm.) przez wyłączenie poza zakres tego pojęcia decyzji administracyj-
nych wydawanych w pierwszej instancji przez ministrów, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 K.p.a., oraz 
samorządowe kolegia odwoławcze.

6 Zob. wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 1999 r., sygn. akt. I SA 1823/98, „Orzecznictwo Na-
czelnego Sądu Administracyjnego” 2000, nr 2, poz. 70.
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Stosownie bowiem do art. 16 §  1 zd. 2 K.p.a., uchylenie lub zmiana decyzji 
ostatecznych, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania 
mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania 
administracyjnego lub w ustawach szczególnych. Według W. Dawidowicza, „for-
malna strona zasady ogólnej trwałości decyzji ostatecznej wyraża się w tym, że 
decyzje te obowiązują tak długo, dopóki nie zostaną uchylone lub zmienione 
przez nową decyzję opartą na odpowiednim przepisie prawnym. Jest to tzw. 
domniemanie mocy obowiązującej decyzji. Wydanie nowej decyzji jest więc je-
dynym sposobem całkowitego lub częściowego pozbawienia decyzji ostatecznej 
jej mocy obowiązującej”7. Z zasadą trwałości decyzji ostatecznych skorelowany 
jest przepis art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a., który przewiduje stwierdzenie nieważno-
ści decyzji administracyjnej dotyczącej sprawy już poprzednio rozstrzygniętej 
inną decyzją ostateczną. Wydanie w tej samej sprawie, rozstrzygniętej decyzją 
ostateczną, nowej decyzji załatwiającej sprawę co do istoty – bez przesądze-
nia o losie decyzji dotychczasowej – narusza bowiem ustanowiony pierwotną 
decyzją stan rei iudicatae. Należy jednakże podkreślić, że trwałość decyzji nie 
może być utożsamiana z jej zupełną, bezwzględną niewzruszalnością. Stabili-
zacja decyzji administracyjnej jest niezbędna tylko w takim zakresie, w jakim 
gwarantuje pewność obrotu prawnego z uwagi na interes publiczny i interes 
stron. Trwałość decyzji ostatecznych nie może także prowadzić do pozostawania 
w obrocie prawnym takich decyzji organów administracji publicznej, które zosta-
ły wydane w postępowaniu administracyjnym dotkniętym szczególnie ciężkimi 
wadami albo też które zawierają kwalifi kowane wady i naruszają swoją treścią 
obowiązujące prawo8.

Stabilizacja decyzji ostatecznej w obrocie prawnym, gwarantowana praw-
ną ochroną jej trwałości, implikuje przypisanie ostatecznemu rozstrzygnięciu 
w sprawie administracyjnej cechy wykonalności.

Kodeks postępowania administracyjnego posługuje się w odniesieniu do 
decyzji (a także ugody administracyjnej i postanowienia) pojęciami „wykona-
nie” i „wykonalność”, nie defi niując jednak żadnego z tych pojęć. W doktrynie 
procesu administracyjnego wykonanie decyzji utożsamiane jest z czynnościa-
mi jej adresata, czyli uprawnionej lub zobowiązanej strony, lub – w przypadku 
wykonania przymusowego – organu egzekucyjnego, które mają na celu uzyska-
nie stanu rzeczywistego zgodnego z treścią wykonywanego aktu9. Czynności 

7 W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 123.
8 Por. J. Borkowski, [w:] J. Borkowski (red.), J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Ko-

deks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 81.
9 Por. J. Jendrośka, Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963, 

s. 22.
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podejmowane w celu wykonania aktu podlegają przy tym mniej lub bardziej 
szczegółowej regulacji prawnej, zwłaszcza w przypadkach, gdy do wykonania 
decyzji upoważniony jest organ władzy publicznej, którego wszelkie działania, 
a przede wszystkim zachowania ingerujące w sferę prawną jednostki, wymagają 
– w myśl zasady praworządności –ustawowego umocowania.

Wykonalność decyzji administracyjnej oznacza natomiast, w szerokim ro-
zumieniu, możność realizacji uprawnień lub obowiązków określonych na mocy 
tej decyzji. Doktryna ujmuje wykonalność decyzji jako „konstrukcję teoretycz-
no-prawną, utworzoną w oparciu o analizę obowiązujących przepisów, które 
określają zarówno przesłanki dopuszczające wykonanie decyzji nieostatecznej, 
jak również nierozerwalnie z tym związane warunki i sposoby wstrzymania tego 
wykonania”10. Relacja zachodząca między wykonaniem a wykonalnością decyzji 
opisywana jest przy tym jako uwarunkowanie. Wykonalność ma warunkować 
wykonanie, co oznacza, że decyzja może być wykonana tylko wtedy, gdy jest 
wykonalna, ale sama wykonalność decyzji nie przesądza jeszcze o wykonaniu, 
które może stanowić jej następstwo, choć nie musi11.

Złożona struktura znaczeniowa pojęcia wykonalności decyzji wymaga jed-
nak, aby wyróżnić dwa jej aspekty: materialny i formalny. Przez wykonalność 
decyzji administracyjnej w znaczeniu materialnym rozumie się faktyczną, a więc 
rzeczywistą, możliwość zrealizowania uprawnień lub obowiązków ustalonych 
w decyzji i wynikających z treści stosunku prawnego ukształtowanego tą decy-
zją12. Decyzja administracyjna „materialnie wykonalna” to zatem taka decyzja, 
której treść nadaje się do urzeczywistnienia, innymi słowy – to decyzja „zdolna 
do wykonania”13. Natomiast wykonalność decyzji w znaczeniu formalnym ozna-
cza moment od którego akt może i (lub) powinien być wykonywany”14.

Decyzja administracyjna formalnie wykonalna może być pozbawiona cechy 
wykonalności materialnej. Taki stan rzeczy ma miejsce w sytuacji, gdy decyzja 
administracyjna jest bezprzedmiotowa, co może prowadzić do stwierdzenia jej 
wygaśnięcia na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 K.p.a. Naczelny Sąd Administracyj-
ny w wyroku z dnia 11 października 1985 r.15 zdefi niował bezprzedmiotowość 

10 M. Święcki, Wykonalność decyzji nieostatecznej według kodeksu postępowania administracyj-
nego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici – Prawo XIV – Nauki Humanistyczno-Społeczne” 
1976, z. 75, s. 144.

11 Tamże.
12 Por. T. Barnat, Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych a ich wykonalność, 

„Państwo i Prawo” 1984, z. 9, s. 82.
13 Zob. L. Klat-Wertelecka, Wykonalność aktu administracyjnego [w:] J. Zimmermann (red.), 

Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 546–547.
14 Tamże, s. 546.
15 Sygn. akt SA/Wr 556/85, (ONSA 1985, nr 2, poz. 21).
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decyzji jako stan, w którym niemożliwe jest zrealizowanie celu, jaki organ admini-
stracji ma na względzie przy jej wydaniu. Może to nastąpić wskutek braku przed-
miotu, którego dotyczyła decyzja, utraty przez stronę kwalifi kacji niezbędnych 
do wykonywania uprawnień wynikających z decyzji przy braku odpowiedniego 
przepisu w prawie materialnym, ale też gdy ze względu na powstałe okoliczności 
zrealizowanie celu stało się niemożliwe. W tym przypadku przed stwierdzeniem 
wygaśnięcia decyzja formalnie zachowuje wykonalność, ale faktycznie nie może 
być wykonywana16.

Złożoność pojęcia wykonalności decyzji, przejawiającą się w istnieniu jej 
formalnego i materialnego aspektu, uwydatniają także przepisy kodeksu regulują-
ce moc prawną środków zaskarżenia. Przykładowo, zgodnie z art. 152 § 1 K.p.a., 
organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania 
wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności 
sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowie-
nia postępowania. Przewidziane w tym przepisie wstrzymanie wykonania decyzji 
administracyjnej oznacza czasowe pozbawienie tej decyzji cechy wykonalności 
w jej aspekcie formalnym17.

Cecha wykonalności jest z natury przypisana ostatecznym decyzjom admi-
nistracyjnym. Niemniej jednak także decyzja nieostateczna może być wykonalna, 
a w konsekwencji – zostać wykonana. Istoty decyzji nieostatecznej należy się 
dopatrywać w prawnej możliwości jej weryfi kacji za pomocą zwyczajnego środka 
prawnego (środka zaskarżenia) w administracyjnym toku instancji. W przypad-
ku decyzji, od której służy odwołanie, jej weryfi kacji dokonuje – co do zasady 
– organ wyższego stopnia, czyli organ „strukturalnie odrębny i kompetencyjnie 
nadrzędny” nad organem stopnia niższego18. W przypadku decyzji nieostatecz-
nych wydanych w pierwszej instancji przez ministrów, w rozumieniu kodeksu 
postępowania administracyjnego, albo samorządowe kolegia odwoławcze wery-
fi kacji dokonuje ten sam organ, który wydał zaskarżony akt.

Potencjalność weryfi kacji, przyjęta jako immanentna właściwość nieosta-
tecznej decyzji administracyjnej, znajduje odzwierciedlenie w kodeksowej kon-
strukcji odwołania jako środka zaskarżenia. W szczególności prawo procesowe 
minimalizuje wymogi formalne odnoszące się do odwołania. Stosownie do art. 
128 K.p.a., w treści odwołania powinny się znaleźć przynajmniej dwa elementy: 

16 Zob. T. Barnat, Ostateczność i prawomocność decyzji..., s. 82.
17 Por. art. 130 § 2 K.p.a. – w odniesieniu do odwołania od decyzji; art. 143 K.p.a. – w odnie-

sieniu do zażalenia na postanowienie; art. 159 K.p.a. – w odniesieniu do postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia).

18 Zob. uzasadnienie wyroku NSA z dnia 24 marca 1998 r., sygn. akt. II SA 1052/97, (ONSA 
1999, nr 1, poz. 21).
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po pierwsze – wyraźne wskazanie decyzji wydanej przez organ pierwszej in-
stancji, a po drugie – wyrażenie przez stronę niezadowolenia z tej decyzji. Nie-
zadowolenie z decyzji wydanej w pierwszej instancji jest więc zasadniczym 
elementem decydującym o uznaniu czynności procesowej strony za odwołanie. 
Nie jest natomiast istotne, w jaki sposób strona wyrazi to niezadowolenie, jak 
nazwie to odwołanie i w jakich słowach sformułuje swoje ewentualne żądania 
wobec organu19. Za ograniczeniem wymogów formalnych w odniesieniu do 
odwołania przemawia konieczność urzeczywistnienia zasady dwuinstancyjności 
postępowania administracyjnego. Konstytucyjne prawo każdego do zaskarże-
nia decyzji wydanej w pierwszej instancji nie może być bowiem z zasady ogra-
niczane poprzez kwalifi kowane rygory i wymagania w zakresie treści i formy 
środka odwoławczego. Ta sama zasada – wyrażona w art. 15 K.p.a. – przemawia 
za niewykonywaniem nieostatecznego rozstrzygnięcia i uznaniem odwołania za 
bezwzględnie suspensywny środek weryfi kacji decyzji administracyjnej.

Nieostateczność decyzji administracyjnej jest z założenia jej cechą przej-
ściową – zasadniczo trwa do chwili upływu terminu do wniesienia odwołania20. 
Zgodnie z art. 129 §  2 i 3 K.p.a., termin ten wynosi czternaście dni od dnia 
doręczenia lub ustnego ogłoszenia decyzji stronie, z zastrzeżeniem, że przepisy 
szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania. W sytuacji 
wielości stron postępowania termin do wniesienia odwołania rozpoczyna się od 
dnia doręczenia decyzji pierwszej z nich, a kończy z upływem czternastego dnia 
od chwili doręczenia decyzji ostatniej ze stron21.

Strona postępowania może jednakże swoimi czynnościami wywrzeć wpływ 
na nieostateczność decyzji, wydłużając czas trwania tej cechy aktu, innymi słowy 
– strona może spowodować oddalenie w czasie uzyskania przez decyzję waloru 
ostateczności.

Zgodnie z art. 111 §  1 K.p.a., strona może w terminie czternastu dni od 
dnia doręczenia decyzji zażądać od organu, który wydał decyzję, jej uzupełnienia 
co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa zaskarżenia decyzji w drodze odwołania 
(wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), powództwa do sądu powszechnego 
lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decy-
zji pouczenia w tych kwestiach. Tryb rektyfi kacyjny przewidziany w powyższym 
przepisie odnosi się zatem zarówno do decyzji ostatecznych, jak i decyzji, od 
których przysługuje zwyczajny środek zaskarżenia. W terminie przewidzianym 

19 Zob. wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2006 r., sygn. akt. I OSK 999/05, niepubl.
20 Zob. L. Żukowski, [w:] L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, Przemyśl–

Rzeszów 2010, s. 171.
21 Zob. J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 1998, s. 85.
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dla odwołania22 strona może więc skierować do organu, który wydał decyzję 
w pierwszej instancji, wniosek o jej weryfi kację na podstawie art. 111 § 1 K.p.a. 
W takich okolicznościach termin do wniesienia środka zaskarżenia będzie biegł 
od dnia doręczenia stronie odpowiedzi organu, przybierającej – stosownie do 
art. 111 § 1b K.p.a. – formę postanowienia. Z uwagi na obowiązki informacyjne 
organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym akt wydany 
w wyniku żądania, wniesionego przez stronę w trybie art. 111 §  1 K.p.a., po-
winien zawierać nowe pouczenie o terminie wniesienia odwołania od decyzji 
objętej żądaniem, uwzględniające treść § 2 tego przepisu23.

Moment uostatecznienia się decyzji administracyjnej zostaje także odda-
lony w czasie w wyniku wniesienia przez stronę w terminie odwołania od tej 
decyzji. Z czynnością tą prawo procesowe, stosownie do art. 130 § 2 K.p.a., wią-
że jednoznacznie skutek bezwzględnie suspensywny, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w art. 130 § 3 K.p.a. i przepisach szczególnych.

Należy ponadto zauważyć, że strona może skutecznie odwołać się od decy-
zji, mimo upływu terminu do wniesienia odwołania, jeżeli spełni przewidziane 
prawem warunki dla przywrócenia tego terminu, a organ odwoławczy termin ten 
przywróci w trybie przepisów art. 58–59 K.p.a. Według J. Zimmermanna, „wy-
danie pozytywnego postanowienia w kwestii przywrócenia terminu do wniesie-
nia odwołania (oparte jedynie na uprawdopodobnieniu, że strona przekroczyła 
termin bez własnej winy) powoduje jedyny w swoim rodzaju skutek polegający 
na odzyskaniu przez decyzję waloru decyzji nieostatecznej i na uruchomieniu 
toku instancji. [...] Drogą postanowienia organ administracyjny może pozbawić 
decyzję cechy ostateczności i wszystkiego, co się teoretycznie i praktycznie z tą 
cechą łączy. Oddziaływać może pośrednio na jej skutki materialnoprawne”24.

Trzeba natomiast podkreślić, że strona nie dysponuje możliwością podej-
mowania czynności, które wprost zmierzałyby do pozbawienia decyzji wydanej 
przez organ pierwszej instancji cechy nieostateczności, albo które byłyby bez-
pośrednio ukierunkowane na skrócenie okresu, w jakim decyzja jest – w świetle 
prawa – uznawana za nieostateczną. W szczególności takiej mocy nie można 
przypisać ani oświadczeniu o zrzeczeniu się prawa odwołania, ani wykonaniu 

22 W sytuacji gdy przepis szczególny – stosownie do art. 129 § 3 K.p.a. – przewiduje krótszy 
niż przewidziany w kodeksie czternastodniowy termin do wniesienia odwołania od decyzji, pra-
wo do skorzystania z trybu określonego w art. 111 § 1 K.p.a. zostaje ograniczone w czasie w rela-
cji do długości terminu odwoławczego ustanowionego przepisem szczególnym; zob. R. Sawuła, 
Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć..., s. 82–83.

23 Zob. wyrok NSA z dnia 22 listopada 2000 r., sygn. akt. II SA/Gd 1783/98, (ONSA 2002, 
nr 1, poz. 23).

24 J. Zimmermann, Nowe rodzaje postanowień w postępowaniu administracyjnym, „Państwo 
i Prawo” 1983, z. 1, s. 61.
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decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Wykonanie decyzji 
nieostateczniej nie nadaje jej waloru ostateczności i nie pozbawia strony pra-
wa do wniesienia odwołania, jeśli termin do jego wniesienia pozostaje nadal 
otwarty. W wyroku z dnia 17 kwietnia 1985 r.25 Naczelny Sąd Administracyjny 
podkreślił, że: „Jeżeli strona nie cofnęła odwołania (art. 137 K.p.a.), co byłoby 
równoznaczne z wystąpieniem o umorzenie postępowania odwoławczego (art. 
105 §  2 K.p.a.), to brak jest podstaw do umorzenia tego postępowania jako 
bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona wykonała decyzję nieosta-
teczną”. Dlatego też należy podkreślić, że prawne kategorie „ostateczności” i „nie-
ostateczności” decyzji administracyjnej mają wymiar obiektywny, a możliwość 
wywierania przez stronę wpływu na decyzję w powyższych aspektach przejawia 
się tylko w płaszczyźnie dozwolonego korzystania ze środków weryfi kacji aktu 
administracyjnego.

Realizacja zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych w kodeksie 
postępowania administracyjnego oparta jest na dwóch rozwiązaniach prawno-
-proceduralnych. Po pierwsze – w art. 130 §  1 K.p.a. zostało zastrzeżone, że 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja administracyjna nie 
ulega wykonaniu. Po drugie – w art. 130 § 2 K.p.a. przewidziano dla odwołania 
skutek suspensywny, wiążąc z faktem jego wniesienia w terminie konsekwencje 
prawne w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Równocześnie w art. 130 § 3 i 4 K.p.a. przewidziano okoliczności, w któ-
rych dochodzi do wykonania decyzji nieostatecznej, a więc w których decyzja 
nieostateczna uzyskuje walor formalnej wykonalności. Ustawodawca zawarł te 
okoliczności w dwóch odrębnych jednostkach redakcyjnych tekstu przepisu, 
podkreślając tym samym ich zróżnicowaną naturę. Zgodnie § 3 art. 130 K.p.a., 
decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, 
a zarazem wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, w sytuacji 
gdy: 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podsta-
wie art. 108 K.p.a.; 2) obowiązek natychmiastowego wykonania decyzji wynika 
z mocy ustawy. W powyższych okolicznościach konieczność natychmiastowego 
wykonania decyzji jest podyktowana – najogólniej rzecz biorąc –ochroną intere-
su społecznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony. Natomiast na podstawie 
art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wnie-
sienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron postępowania. 
W tym przypadku ustawodawca wychodzi z założenia, że wykonanie decyzji nie 
może naruszyć interesów żadnej ze stron26.

25 Sygn. akt. SA/Wr 111/85, (ONSA 1985, nr 1, poz. 21).
26 M. Święcki, Wykonalność decyzji nieostatecznej..., s. 146.
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Pojęcie „natychmiastowości” w odniesieniu do wykonania decyzji admini-
stracyjnej wymaga odczytania w kontekście przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego wyznaczających obowiązywanie aktu administracyjnego. 
W świetle regulacji art. 109 K.p.a. byt prawny decyzji administracyjnej jest 
uwarunkowany uzewnętrznieniem oświadczenia woli organu, co dokonuje się 
poprzez doręczenie lub ogłoszenie wydanej decyzji. Dlatego też decyzja admi-
nistracyjna, która nie została doręczona (ogłoszona) stronie, nie wchodzi do 
obrotu prawnego. W literaturze tego rodzaju akt określa się mianem decyzji 
nieistniejącej27. Do tej kategorii aktów zalicza się, w szczególności, obok decyzji 
niedoręczonych, także decyzje niewydane, decyzje niepodpisane, akty niezawie-
rające rozstrzygnięcia albo oznaczenia organu lub strony28. Należy też zauważyć, 
że – stosownie do art. 110 K.p.a. – organ administracji publicznej, który wydał 
decyzję jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks 
nie stanowi inaczej. Przepis ten, odnoszący się zarówno do decyzji ostatecznych, 
jak i tych, od których służy odwołanie, wyraźnie odróżnia procesową czynność 
wydania decyzji administracyjnej od czynności jej doręczenia lub ogłoszenia29. 
W doktrynie przyjmuje się, iż „wydanie decyzji jest czynnością prawną właści-
wego organu administracji publicznej zamykającą ciąg czynności postępowania 
prowadzących do załatwienia sprawy, wyrażającą na piśmie treść podjętego roz-
strzygnięcia. Wydanie decyzji ma charakter obligatoryjny, odbywa się w termi-
nach załatwienia spraw i należy je umiejscowić między podjęciem decyzji a jej 
doręczeniem”30. Datą wydania decyzji jest dzień, w którym organ administracji 
publicznej dokonuje władczego ustalenia konsekwencji obowiązującej normy 
prawnej w odniesieniu do konkretnego adresata w okolicznościach faktycznych 
uznanych za udowodnione. Data wydania decyzji pełni zasadniczą rolę z punktu 
widzenia oceny jej prawidłowości, ponieważ na jej podstawie można ustalić stan 
prawny i faktyczny, w jakim zapadło rozstrzygnięcie. Niemniej jednak w świe-
tle art. 110 K.p.a., organ administracji publicznej jest związany wydaną decyzją 
administracyjną od chwili wejścia tej decyzji do obrotu prawnego w wyniku 
jej doręczenia lub ustnego ogłoszenia stronie. Z datą doręczenia lub ogłoszenia 

27 Zob. B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 50; taż, Zagadnie-
nie decyzji nie istniejących w postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 
1990, nr 158, s. 12.

28 Zob. wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. akt SA 1163/81, „Orzecznictwo Sądów Pol-
skich i Komisji Arbitrażowych” 1982, nr 9, poz. 169 z glosą aprobującą J. Borkowskiego.

29 Por. wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 714/05, „Orzecznictwo Na-
czelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych” 2006, nr 5, poz. 
132.

30 E. Frankiewicz, Wydanie a doręczenie decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 2, 
s. 72.
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decyzji wiążą się także inne doniosłe skutki prawne. W szczególności od tego 
dnia rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia środka prawnego w celu wery-
fi kacji decyzji.

W świetle wyżej poczynionych uwag, zawartym w art. 130 § 3 K.p.a. zwro-
tom „natychmiastowa” wykonalność i „natychmiastowe” wykonanie decyzji 
administracyjnej, trzeba nadać znaczenie odbiegające od tego, które mogłoby 
wynikać z ich dosłownego brzmienia. Pojęcie „natychmiastowości” zostało użyte 
w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego w pewnej konwencji 
znaczeniowej, której odkodowanie możliwe jest tylko z uwzględnieniem dy-
rektyw wykładni systemowej. „Natychmiast” wykonalna jest zatem tylko taka 
decyzja nieostateczna, która została skutecznie doręczona lub ogłoszona stronie 
postępowania.

Jak wynika z art. 130 § 3 K.p.a., decyzja nieostateczna może podlegać obo-
wiązkowi natychmiastowego wykonania albo z mocy szczególnego przepisu usta-
wowego, albo też wskutek oświadczenia woli organu administracji publicznej 
wyrażonego w postaci nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 
na podstawie przepisu art. 108 K.p.a.

Przesłanki nadania decyzji administracyjnej rygoru natychmiastowej wyko-
nalności zostały określone w art. 108 § 1 K.p.a. Organ administracji publicznej 
może nadać decyzji taki rygor, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę 
zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego 
przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wy-
jątkowo ważny interes strony. Wyliczenie zawarte w przepisie art. 108 § 1 K.p.a. 
ma charakter wyczerpujący. Organ administracji publicznej „nie może nadać 
swojej decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli nie 
uzasadni takiego rozstrzygnięcia jedną z okoliczności wskazanych w art. 108 
K.p.a., których nie można traktować rozszerzająco”31.

Przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności muszą 
być zarazem poddawane ścisłej wykładni ze względu na to, iż instytucja prze-
widziana w art. 108 K.p.a. ma charakter wyjątku od zasady niewykonywania 
decyzji nieostatecznej32.

Ustalenie zaistnienia jednej z przesłanek nadania decyzji rygoru natych-
miastowej wykonalności należy do organu administracji publicznej. W sytu-
acji gdy przesłanką nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest 
wyjątkowo ważny interes strony, organ administracji publicznej może zażądać 
od strony stosownego zabezpieczenia, np. w postaci kaucji pieniężnej ustalonej 

31 Wyrok NSA z dnia 24 maja 1983 r., sygn. akt I SA 20/83, (ONSA 1983, nr 1, poz. 36).
32 Por. wyrok NSA z dnia 19 lutego 1998 r., sygn. akt V SA 686/97, (ONSA 1998, nr 4, poz. 

147).
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w wysokości uwzględniającej wysokość szkody, jaka może wyniknąć wskutek 
wykonania tej decyzji w razie jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy33.

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji tylko w sy-
tuacji, gdy jest to „niezbędne” dla ochrony wartości wskazanych w przepisie art. 
108 K.p.a. Wykonanie decyzji będzie niezbędne, w sytuacji gdy „nie można się 
obejść w danym czasie i istniejącej sytuacji bez wykonania praw lub obowiązków, 
o których rozstrzyga się w decyzji, ponieważ zwłoka w ich wykonaniu zagraża 
dobrom chronionym. Zagrożenie to musi mieć realny charakter, a nie może być 
tylko teoretycznie prawdopodobne”34. Wydaje się, iż w sytuacji gdy zaistniał stan 
realnego zagrożenia dla wartości chronionych przez przepis art. 108 K.p.a., w celu 
przeciwdziałania któremu niezbędne jest natychmiastowe wykonanie decyzji, 
organ administracji publicznej jest obowiązany nadać decyzji rygor natychmia-
stowej wykonalności.

Organem właściwym do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wyko-
nalności jest organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej 
instancji. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany z urzędu lub 
na żądanie strony.

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji administra-
cyjnej w dwojaki sposób. Po pierwsze – przez zamieszczenie w samej decyzji 
dodatkowego składnika w postaci klauzuli rygoru natychmiastowej wykonalno-
ści. W uzasadnieniu wydanej decyzji organ administracji publicznej jest wówczas 
obowiązany wskazać okoliczności przemawiające za natychmiastowym wyko-
naniem decyzji. Organ narusza art. 108 K.p.a., jeżeli bez powołania się na ten 
przepis i bez wykazania, że zachodzą podstawy do nadania decyzji rygoru na-
tychmiastowej wykonalności, ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że decyzja 
obowiązuje od dnia jej doręczenia35.

Drugim sposobem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 
jest wydanie przez organ odrębnego postanowienia w tym przedmiocie po wyda-
niu decyzji administracyjnej załatwiającej sprawę. Na postanowienie o nadaniu 
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności służy stronie zażalenie. Postano-
wienie to doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej (art. 125 § 1 K.p.a.). Powinno ono zawierać uzasadnienie faktyczne 

33 Zob. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, Kraków 2000, s. 632; R. Sawuła, Zabezpieczenie w postępowaniu administracyjnym [w:] 
E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001, s. 396–397.

34 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Komentarz..., s. 512–513.
35 Zob. uzasadnienie wyroku NSA z dnia 10 maja 1995 r., sygn. akt. SA/Ka 486/94, (ONSA 

1996, nr 2, poz. 89).
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i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności i trybie wniesienia zażalenia (art. 
124 K.p.a.).

Natychmiastowa wykonalność decyzji nieostatecznej może mieć swoje 
źródło w przepisach ustaw szczególnych. Jako przykłady można wskazać dwie 
regulacje odnoszące się do zakresu właściwości rzeczowej kierownika USC. Po 
pierwsze, na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Pra-
wo o aktach stanu cywilnego36, „kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia 
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 zna-
czeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administra-
cyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną 
w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu”. Po drugie, w świetle art. 12 
ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska37: „1. 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. 2. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega 
natychmiastowemu wykonaniu”. O ile w sytuacji nadania decyzji rygoru natych-
miastowej wykonalności zasadność skorzystania z tego instrumentu prawnego 
podlega ocenie organu administracji publicznej, o tyle w przypadku regulacji 
ustawowych nakazujących natychmiastowe wykonanie decyzji nieostatecznej 
motywy zastosowania takiego rozwiązania są pozostawione woli ustawodawcy. 
Zwalnia to tym samym organ administracji publicznej z obowiązku wskazywania 
w uzasadnieniu decyzji przyczyn konieczności natychmiastowego jej wykona-
nia. Z formalnego punktu widzenia organ wydający decyzję powinien jedynie 
zawrzeć w niej wzmiankę informującą adresata decyzji, że podlega ona – z mocy 
wskazanego przepisu szczególnego – obowiązkowi natychmiastowego wykona-
nia. W odróżnieniu od klauzuli rygoru natychmiastowej wykonalności, która 
jest zastrzeżeniem dodanym do decyzji poprzez władcze oświadczenie woli or-
ganu administracji publicznej, i które kreuje określone skutki prawne, wzmianka 
o obowiązku natychmiastowego wykonania decyzji z mocy prawa pełni funkcję 
informacyjną. Jest to funkcja oczywiście istotna z punktu widzenia realizacji 
zasad ogólnych informowania (art. 9 K.p.a.) oraz ochrony zaufania do władzy 
publicznej (art. 8 K.p.a.), niemniej jednak nie można z taką wzmianką wiązać 
dalej idących skutków prawnych. Co więcej, zaniechanie wzmiankowania w de-
cyzji o obowiązku jej natychmiastowego wykonania z mocy prawa w żadnym 
razie nie znosi skutku wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu.

36 Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.
37 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 10.
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Trzeba też zauważyć, że ustawodawstwo posługuje się w sposób niekonse-
kwentny terminami „rygor natychmiastowej wykonalności decyzji” i „natychmia-
stowa wykonalność (czy też natychmiastowe wykonanie) decyzji z mocy ustawy”. 
W prawie materialnym występują dwie postacie natychmiastowej wykonalno-
ści38. Po pierwsze – tak jak w powołanych wyżej przykładach – natychmiastowa 
wykonalność jest wyraźnie i wprost sformułowana jako cecha danej decyzji. Po 
drugie – ustawodawca kategorycznie nakazuje nadać decyzji rygor natychmia-
stowej wykonalności, odbierając tym samym organowi upoważnienie do oceny 
zasadności skorzystania z tego instrumentu procesowego39. W tym ostatnim 
przypadku zaciera się różnica między rygorem natychmiastowej wykonalności 
a obowiązkiem wykonania decyzji wynikającym z mocy samego prawa.

Zgodnie z art. 135 K.p.a., organ odwoławczy może w uzasadnionych przy-
padkach na wniosek strony lub z urzędu wstrzymać natychmiastowe wykonanie 
decyzji. Należy zaaprobować pogląd, który dopuszczalność wstrzymania natych-
miastowego wykonania decyzji odnosi zarówno do decyzji, którym nadany został 
rygor natychmiastowej wykonalności, jak i tych, które podlegają natychmiasto-
wemu wykonaniu z mocy prawa40. Ocena przyczyn uzasadniających wstrzyma-
nie natychmiastowego wykonania decyzji pozostawiona została uznaniu organu 
odwoławczego. Kodeks nie daje w tym zakresie żadnych wskazówek interpreta-
cyjnych. Za przyczyny uzasadniające wstrzymanie natychmiastowego wykonania 
decyzji mogą zostać uznane np.: istnienie okoliczności mogącej spowodować 
nieodwracalność skutków prawnych wskutek wykonania decyzji, prawdopodo-
bieństwo wadliwości zaskarżonej decyzji, zmiana okoliczności uzasadniających 
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, stwierdzenie braku podstaw do 
nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji może nastąpić zarówno 
na żądanie strony, jak i z urzędu. W przypadku gdy rygor natychmiastowej wy-
konalności został nadany decyzji poprzez zamieszczenie w jej treści stosownej 
klauzuli rygoru natychmiastowej wykonalności, żądanie wstrzymania natychmia-
stowego wykonania decyzji może zostać zawarte w odwołaniu wniesionym przez 
stronę. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 czerwca 2006  r.41 

38 R. Sawuła, Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć..., s. 96.
39 Przykładowo, stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2015 r., poz. 2143), właściwy wojewoda nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji w zakresie lotniska użytku publicznego rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek 
zakładającego lotnisko, zarządzającego lotniskiem lub Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uza-
sadniony interesem społecznym lub gospodarczym.

40 Tak T. Barnat, Ostateczność i prawomocność decyzji..., s. 83.
41 Sygn. akt I OSK 116/06, Centrala Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
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zastrzegł, że „wniosek określony w art. 135 K.p.a. nie może być traktowany jako 
samodzielny środek służący zakwestionowaniu przez stronę nadanego decyzji 
rygoru natychmiastowej wykonalności. Wniosek taki może być rozpatrzony wy-
łącznie w toku postępowania odwoławczego. Może on przy tym zmierzać tylko 
do wstrzymania wykonania decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania, ale nie do 
uchylenia omawianego rygoru. Przedmiotowy rygor stanowi bowiem integralny 
składnik decyzji i jako element merytorycznego rozstrzygnięcia może być za-
skarżony tylko w trybie odwołania (poza przypadkami przewidzianymi w art. 
108 §  2 K.p.a.). Dopuszczalne jest zatem wniesienie takiego środka wyłącznie 
w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności”.

Jeżeli rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji po jej 
wydaniu, w drodze postanowienia, wniesienie zażalenia na postanowienie 
o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 §  2 K.p.a.) 
może być uznane za równoznaczne z żądaniem wstrzymania natychmiastowe-
go wykonania decyzji. Według A. Wróbla, „uchylenie postanowienia o nadaniu 
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przez ostateczne postanowienie 
organu odwoławczego wydane przed wpłynięciem odwołania do tego organu 
odwoławczego jest, jak się wydaje, równoznaczne ze wstrzymaniem natychmia-
stowego wykonania decyzji”42. Organ odwoławczy dokonuje czynności wstrzy-
mania natychmiastowego wykonania decyzji w formie postanowienia, na które 
nie służy zażalenie. Z. Janowicz sugeruje, że postanowienie to powinno zawierać 
uzasadnienie, w którym organ wyjaśniłby, dlaczego – jego zdaniem – wystąpił 
„uzasadniony przypadek” przemawiający za wstrzymaniem natychmiastowego 
wykonania decyzji43. W sytuacji gdy o wstrzymanie natychmiastowego wyko-
nania decyzji wnioskowała strona, a organ nie znalazł podstaw do przychylenia 
się do jej wniosku, odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji 
również powinna przybrać formę postanowienia, na które nie służy zażalenie.

Zasada niewykonywania decyzji nieostatecznych nie została skonstruowana 
jako formuła bezwzględnego procesowego zakazu. Argumentem na rzecz do-
puszczalności wykonania decyzji nieostatecznej jest przede wszystkim skargowy 
charakter środka prawnego, jakim jest odwołanie. Czynności kontroli instancyj-
nej inicjowane są zawsze na żądanie strony postępowania administracyjnego, nie-
zadowolonej z decyzji organu pierwszej instancji. Zasadne jest zatem przyznanie 
stronie, której żądanie zostało uwzględnione w całości w treści decyzji, prawa 
do realizacji uprawnień i obowiązków ukształtowanych decyzją, od której wciąż 
służy odwołanie. Nie można także wykluczyć sytuacji, w której dla zrealizowania 
celu decyzji administracyjnej, wydanej w pierwszej instancji, konieczne będzie 

42 A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz..., s. 731.
43 Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 360.
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natychmiastowe jej wykonanie. Dlatego też kodeksowe rozwiązanie problemu 
wykonania decyzji nieostatecznej musi być wyrazem kompromisu między ce-
lem kontroli odwoławczej a niezbędnością niezwłocznego wywołania skutków 
prawnych przez decyzję administracyjną.
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, decyzje ostateczne i nieostateczne, wykonal-
ność decyzji administracyjnej, rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, natychmiastowa 
wykonalność decyzji z mocy ustawy, wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji

Th e immediate viability of nonfi nal administrative decision.

Summary

Th e rule of non executing of nonfi nal administrative decisions is one of the consequences 
of a two-tiered administrative procedure in individual cases. A nonfi nal decision can be execut-
able, and as a consequence – executed. According to the art. 130 §  3 of the polish Code of 
Administrative Procedure, the decision is subjected to execution prior the lapse of the term to 
lodge an appeal. Nevertheless, is the immediate viability of the administrative decision is de-
terminated by entering of this decision into legal transactions as an eff ect of its service or oral 
announcement to the party in the proceedings.

Key words: administrative proceedings, viability of administrative decision, immediate viability 
of the decision, supersede of the immediate execution of decision

Die sofortige Vollstreckbarkeit von der nicht endgültigen Verwaltungsentscheidung

Zusammenfassung

Der Grundsatz der Nichtausführung von nicht endgültigen Verwaltungsentscheidungen 
ist eine von den Folgen vom Zweiinstanzenzug des Verwaltungsverfahrens in individuellen 
Rechtssachen. Nicht endgültige Entscheidung kann vollstreckbar, und in Folge dessen vollstreckt 
sein. Gemäß Art. 130 § 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, ist die Entscheidung vollstreckbar 
vor dem Ablauf der Frist der Einrichtung vom Widerruf. Die sofortige Vollstreckbarkeit der 
Verwaltungsentscheidung ist jedoch vom Eingang dieser Entscheidung in den Rechtsverkehr, 
infolge der Zustellung oder mündlicher Anzeige der Verfahrenspartei abhängig.

Schlüsselwörter: Verwaltungsverfahren, Vollstreckbarkeit der Verwaltungsentscheidung, 
sofortige Vollstreckbarkeit der Entscheidung, Einstellung der sofortigen Vollstreckung der 
Entscheidung.





Z  O R Z E C Z N I C T W A

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych*

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY NAZWISKA  Z UWAGI 
NA FAKTYCZNE POŻYCIE Z OSOBĄ, KTÓRA  JE NOSI

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 679/151

Tezy

Ustawodawca jako zasadę przyjął względną stabilizację imion i nazwisk, do-
puszczając dokonanie zmiany imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym 
tylko i wyłącznie z ważnych powodów. Katalog ważnych powodów uzasadnia-
jących zmianę imienia lub nazwiska zawartych w cytowanym przepisie nie jest 
zamknięty. Wskazuje na to sformułowanie „w szczególności”, które oznacza, że 
ustawodawca dopuszcza możliwość zaistnienia także innych sytuacji, które mogą 
uzasadnić zmianę imienia lub nazwiska, jeżeli zostaną ocenione jako „ważne 
powody”. Sformułowanie „ważne powody” jest zwrotem nieostrym, którego in-
terpretację pozostawiono organom orzekającym w sprawie.

Ustawodawca przesądził, że sama wola danej osoby, aby zmianie uległo 
jej imię lub nazwisko i jej subiektywne przekonanie, że takie ważne powody 
występują, nie jest wystarczającą przesłanką dokonania zmiany. Imię i nazwisko 
spełnia bowiem w zorganizowanym społeczeństwie istotną funkcję identyfi ka-
cyjną i porządkującą. Aby taką funkcję mogło spełniać, dane te musi cechować 
pewność i stabilność.

Przewidziana w art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska możliwość 
administracyjnej zmiany imienia i/lub nazwiska wprowadza wyjątki od regulacji 
zawartych w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawie – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego i już z tego tylko faktu należy wyprowadzić wniosek, że 

* Opracował mgr Paweł Sobotko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1 Wyrok nieprawomocny – ze zdaniem odrębnym (LEX nr 1930825).
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wykładnia tego przepisu nie może być wykładnią rozszerzającą i prowadzić do 
omijania zasad wynikających z powyżej wskazanych ustaw.

Prowadzenie faktycznego życia rodzinnego z inną osobą, bez względu na 
płeć osób pozostających w związku, nie może wywołać skutków prawnych w po-
staci uwzględnienia wniosku o zmianę nazwiska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie 
następującym:

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda (sprawozdawca),
Sędziowie:
   Sędzia WSA Ewa Alberciak,
   Sędzia NSA Teresa Rutkowska,
Protokolant: Asystent sędziego Tomasz Porczyński,
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2015 r. sprawy ze skargi 

B.S. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...]  r. nr [...] w przedmiocie od-
mowy zmiany nazwiska:

oddala skargę.
(Do wyroku zgłoszono zdanie odrębne)

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] r. Wojewoda Łódzki utrzymał w mocy decyzję Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Ł. z dnia [...] r., odmawiającą zmiany nazwiska 
B.S. na nazwisko P.

Jak wynika z załączonych akt administracyjnych w dniu 26 stycznia 2015 r. 
do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ł. wpłynął wniosek B.S. o dokona-
nie, w trybie administracyjnym, zmiany nazwiska S. na nazwisko P. Skarżąca 
wskazała, że nosi nazwisko ojca, z którym od rozwodu rodziców w 1992  r. 
utrzymuje jedynie sporadyczne kontakty. Matka skarżącej w 2011 r. ponownie 
wyszła za mąż i przyjęła nazwisko męża, wobec czego skarżącą uznała, że nie 
ma powodów, by pozostawała przy nazwisku, które nosi od urodzenia. Na 
poparcie powyższych okoliczności załączyła do wniosku kopię wyroku roz-
wodowego jej rodziców oraz odpis skrócony aktu małżeństwa jej matki M.S. 
z J.K., z którego wynika, iż nazwiskiem noszonym po zawarciu małżeństwa 
będzie K. Ponadto, skarżąca wskazała, iż prosi o zmianę nazwiska na P., gdyż 
jest w bliskiej więzi emocjonalnej z osobą noszącą to nazwisko, a także z jej 
rodziną. Materiał dowodowy zgromadzony przez organ pierwszej instancji 
uzupełniono o odpis zupełny aktu urodzenia skarżącej i odpis skrócony aktu 
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małżeństwa rodziców skarżącej, sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Ł. Przed organem I instancji przesłuchano w charakterze strony skarżącą 
oraz w charakterze świadka – C.P. Na dowód wspólnego zamieszkiwania, C.P. 
przedłożyła kopię umowy najmu lokalu mieszkalnego, kopię aneksu do tej 
umowy oraz potwierdzenia otwarcia kont osobistego i lokacyjnego w A. S.A., 
które zostały włączone do akt sprawy.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ł., decyzją z dnia [...] r., wydaną na 
podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. 
o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) [dalej cyt.: 
u.z.i.n.], odmówił zmiany nazwiska skarżącej, na nazwisko P. W ocenie organu 
pierwszej instancji, zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że zaintere-
sowana wspólnie zamieszkuje z C.P., mają wspólne konto w banku, prowadzą 
wspólne gospodarstwo domowe. Powyższe okoliczności oraz brak więzi z ojcem 
są w przekonaniu wnioskodawczyni istotnymi powodami do zmiany nazwiska. 
Jednak ocena, czy istnieją ważne powody do zmiany nazwiska nie może wynikać 
jedynie z subiektywnego przekonania osoby żądającej zmiany, ale musi też spro-
stać zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom oceny. Zdaniem organu 
powyższe okoliczności nie mogą być podstawą zmiany nazwiska, gdyż nie dają 
podstaw do stwierdzenia, iż w sprawie zachodzą ważne powody w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 u.z.i.n. Nazwisko jest bowiem jednym z elementów identyfi kujących 
osobę i składa się na jej stan cywilny, wskazuje na pochodzenie od określonych 
rodziców i dlatego powinno być stabilne. Jest to trwały atrybut człowieka, praw-
nie mu przypisany przez zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego. Podstawą 
zmiany nazwiska winny być okoliczności szczególne, a nawet nadzwyczajne. 
Chęć noszenia nazwiska osoby uznanej przez stronę za osobę bliską, nie może 
być podstawą zmiany nazwiska. Samo poczucie związania i przynależności do 
innej rodziny oraz bliskość z jej członkami, też nie jest wystarczającym i ważnym 
powodem w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.z.i.n.

W odwołaniu od decyzji pełnomocnik wnioskodawczyni zarzucił naruszenie:
– art. 4 ust. 1 u.z.i.n. przez bezzasadne uznanie, że okoliczność pozosta-

wania przez wnioskodawczynię w związku osób jednej płci z C.P. nie stanowi 
ważnego powodu do zmiany nazwiska, podczas gdy okoliczność pozostawania 
wnioskodawczyni w takim związku, wzajemne relacje z C.P. – osobiste, rodzinne 
i majątkowe ich zakres, trwałość i charakter, jak i też praktyczne konsekwencje 
zmiany nazwiska dla bieżącego funkcjonowania wnioskodawczyni i jej partnerki, 
stanowią niezależną i zobiektywizowaną przesłankę do zmiany nazwiska;

– art. 10 §  1 K.p.a. w zw. z art. 77 §  1 K.p.a. poprzez przeprowadzenie 
dowodu z przesłuchania wnioskodawczyni, jak też C.P. w sposób, który nie 
odzwierciedla rzeczywistej sytuacji stron, co do pozostawania w związku osób 
jednej płci i w tym zakresie zgłosił wnioski dowodowe.
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Wnosił o zmianę zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji na podsta-
wie art. 132 § 1 K.p.a., a ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości 
i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 
W uzupełnieniu odwołania pełnomocnik wniósł o dopuszczenie dowodu z ko-
pii wniosku o zmianę nazwiska i decyzji uwzględniającej ten wniosek, wydanej 
w innej sprawie przez USC w K.

Wojewoda Łódzki przeprowadził ponownie dowód z przesłuchania w cha-
rakterze świadka C.P. oraz dowód z przesłuchania strony B.S., a następnie po 
przeanalizowaniu całości akt sprawy uznał, że odwołanie skarżącej nie zasługuje 
na uwzględnienie.

Organ wyjaśnił, że nazwisko należy do sfery dóbr osobistych, których 
ochronę gwarantują przepisy prawa rodzinnego i administracyjnego. Nazwisko 
wskazuje na pochodzenie od określonych osób, a zasady ustalenia nazwiska 
dziecka określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nazwisko rodo-
we). Zmiana nazwiska może nastąpić w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, 
a uregulowania prawne w zakresie nazwiska małżonków zawarte są w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. 
Prawo przewiduje także możliwość administracyjnej zmiany nazwiska, która 
może dotyczyć zarówno nazwiska rodowego, jak i nazwiska nabytego wskutek 
zawarcia małżeństwa. B.S. wystąpiła o zmianę nazwiska rodowego.

Organ II instancji wskazał, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego 
jednoznacznie wynika, iż skarżąca i C.P. pozostają w związku osób jednej płci. 
Powyższe wynika z protokołów przesłuchania strony i świadka (C.P.), dołączo-
nych do akt sprawy pierwszej instancji, z odwołania i oświadczeń złożonych 
przed organem rozpatrującym niniejszą sprawę w II instancji, a także z załączonej 
do akt sprawy kopii umowy najmu lokalu mieszkalnego, zawartej z C.P. jako na-
jemcą, w której skarżąca wymieniona jest jako współlokator oraz z potwierdzeń 
otwarcia kont osobistego i lokacyjnego w A. S.A., gdzie skarżąca wymieniona jest 
jako posiadacz kont, zaś C.P. jako ich współposiadacz. Należało zatem rozważyć, 
czy powyżej wskazane okoliczności dają podstawy do stwierdzenia, iż zachodzą 
ważne powody uzasadniające zmianę nazwiska. Organ II instancji podzielił sta-
nowisko organu I instancji, że niechęć do nazwiska identyfi kującego skarżącą 
z ojcem nie jest ważnym powodem w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.z.i.n. Nazwisko 
jest bowiem najważniejszym elementem służącym do ustalenia tożsamości da-
nej osoby zarówno w rodzinie, jak i społeczeństwie. Jest elementem porządku 
publicznego, który należy chronić przed destabilizacją. Dlatego dobre samopo-
czucie z danym nazwiskiem, jak i względy emocjonalne, nie mogą decydować 
o zmianie nazwiska.

W następnej kolejności organ rozważył, czy pozostawanie w związku osób 
jednej płci jest ważnym powodem do zmiany nazwiska. Organ II instancji uznał 
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za udowodnioną okoliczność, że skarżąca i C.P. wspólnie wynajmują mieszkanie 
i prawdopodobnie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jest to okolicz-
ność faktyczna, a nie prawna, gdyż związki takie nie są znane polskiemu prawu. 
Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, czy jest to związek osób tej samej, czy 
różnej płci. Polski porządek prawny nie przewiduje możliwości zawarcia związku 
małżeńskiego przez osoby tej samej płci, ani też nie legalizuje związków partner-
skich osób tej samej, czy też różnej płci. Pod ochroną państwa pozostaje jedynie 
małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Jednym z atrybutów 
związku małżeńskiego jest możliwość dokonania wyboru nazwiska, czego kon-
sekwencją może być noszenie wspólnego nazwiska przez żonę i męża. Ustawo-
dawca nie przewidział natomiast tworzenia innego rodzaju związków, w których 
partnerzy, niezależnie od tego jakiej są płci, nosiliby to samo nazwisko. Uznanie, 
iż samo pozostawanie w innym związku niż małżeński stanowi ważny powód do 
zmiany nazwiska jednego z partnerów na nazwisko drugiego partnera (jak przy 
związkach małżeńskich) oznaczałoby rozszerzenie możliwości wyboru nazwiska 
na osoby pozostające w tych związkach. To z kolei spowodowałoby wkroczenie 
prawa administracyjnego w dziedziny regulowane przez prawo rodzinne. Pogląd 
taki stanowiłby zagrożenie zasady stabilizacji nazwisk, sankcjonowanej w u.z.i.n., 
gdyż każdorazowo złożenie wniosku o zmianę nazwiska, gdzie jako powód zmiany 
strona podałaby pozostawanie w związku innym niż małżeński, skutkowałoby 
wydaniem pozytywnej decyzji przez kierownika urzędu stanu cywilnego. W obec-
nym stanie prawnym, zmiana nazwiska jednego z partnerów nie spowodowała-
by zmiany stosunku prawnego między osobami pozostającymi w tym związku. 
Mogłaby natomiast – wobec osób postronnych – tworzyć iluzję, iż pozostają one 
w stosunkach rodzinnych. Zarówno uzyskanie informacji medycznych, jak i od-
bieranie korespondencji jest możliwe na mocy odpowiednich upoważnień. Samo 
noszenie wspólnego nazwiska (np. przez rodzeństwo) nie daje prawa do uzyskania 
informacji medycznych dotyczących innej osoby. Pomimo subiektywnego prze-
konania skarżącej, że pozostawanie w związku osób jednej płci z C.P. stanowi 
ważną przyczynę zmiany nazwiska, uwzględnienie wniosku nie było możliwe. 
Organ II instancji wyjaśnił także, iż nie uwzględnił wniosku o zwrócenie się do 
Urzędu Stanu Cywilnego w K. o przesłanie decyzji wydanych w podobnej sprawie 
i dołączenie jej do akt niniejszej sprawy oraz o przeprowadzenie dowodu z kopii 
wniosku o zmianę nazwiska, wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w K., gdyż decyzje te zapadły w sprawach indywidualnych, rozpatrywanych przez 
kierowników urzędów stanu cywilnego jako organy I instancji, a zatem nie sta-
nowią źródła prawa ani legalnej jego interpretacji. Ponadto, dane osobowe stron 
wskazanych postępowań administracyjnych, podlegają ochronie.

W skardze skierowanej do sądu administracyjnego pełnomocnik skarżącej 
wniósł o uchylenie decyzji organów obu instancji oraz zasądzenie od organu II 
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instancji na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa 
procesowego według norm przepisanych.

W skardze, tak jak w odwołaniu, zarzucono, że organ wydając decyzję na-
ruszył przepisy prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik spra-
wy, to jest art. 4 ust. 1 u.z.i.n. poprzez przyjęcie, że okoliczność pozostawania 
przez skarżącą w związku osób jednej płci o charakterze konkubinatu z C.P. 
nie stanowi ważnego powodu zmiany nazwiska, podczas gdy okoliczność, pozo-
stawania przez skarżącą w takim związku, wzajemne relacje osobiste, rodzinne 
i majątkowe, ich zakres, trwałość i charakter, jak też praktyczne konsekwencje 
zmiany nazwiska dla bieżącego funkcjonowania skarżącej i jej partnerki, stano-
wią niezależną, wystarczającą i zobiektywizowaną przesłankę do zmiany nazwi-
ska, ocenianą zarówno według kryterium o charakterze subiektywnym [, jak] 
i obiektywnym.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącej stwierdził, że zaskarżonej 
decyzji należy postawić zarzut rażąco błędnej wykładni przepisów prawa ma-
terialnego. Przeprowadzona przez organ II instancji wykładnia terminu „ważne 
powody” miała charakter całkowicie dowolny i wymaga zakwestionowania. Roz-
poczynając swoją analizę, organ II instancji błędnie wskazał, że pozostawanie 
w związku faktycznym przez osoby tej samej płci „to okoliczność faktyczna a nie 
prawna, gdyż związki takie nie są znane polskiemu prawu”. Wbrew stanowisku 
organu II instancji, tego rodzaju związki jak najbardziej stanowią okoliczność 
o charakterze prawnym i są znane polskiemu porządkowi prawnemu, wywołując 
w nim określone, choć przyznać należy, że ograniczone, konsekwencje prawne 
(przykładowo wskazać należy na prawo partnera związku jednopłciowego do 
wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze na podstawie art. 691 K.c.). 
Gdyby organ II instancji zdecydował się na przeprowadzenie chociaż pobieżnej 
analizy statusu prawnego konkubinatu łączącego osoby heteroseksualne w pol-
skim porządku prawnym, uznałby najprawdopodobniej, że pomimo, iż nie ma 
on charakteru zinstytucjonalizowanego, [to] przyznaje on jednak konkubentom 
szereg uprawnień (przykładowo: prawo odmowy zeznań lub odpowiedzi na py-
tanie na podstawie art. 182 oraz art. 185 K.p.k.).

W dalszej kolejności skarżąca zarzuca, że Wojewoda Łódzki w sposób 
całkowicie błędny uznał, iż osoby pozostające w związku jednopłciowym nie 
mogą tworzyć relacji o charakterze rodzinnym. W sposób nazbyt uproszczony 
zdefi niował pojęcie „życia rodzinnego”, zawężając je w sposób niedopuszczalny 
wyłącznie do związków, które połączone są węzłem małżeńskim. W tym zakre-
sie w uzasadnieniu skargi odwołano się do wyroku Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii (skarga 
nr 30141/04, wyrok z dnia 24.06.2010  r., LEX nr 584459), w którym Trybu-
nał uznał relacje łączące parę jednopłciową za jedną z form życia rodzinnego. 
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Wskazano, że organ II instancji błędnie posługuje się pojęciem „legalizacji” za-
miast „instytucjonalizacji” związków partnerskich. Poważne zastrzeżenia wzbu-
dza też odwołanie się przez organ II instancji do wyrażonej w art. 18 Konstytucji 
RP zasady ochrony małżeństwa, skoro zasada ta nie ma żadnego znaczenia dla 
rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Ten sam artykuł Konstytucji RP mówi 
również o ochronie i opiece rodziny przez państwo, która to zasada powinna 
obejmować również pary jednopłciowe. Ograniczenie prawa do zmiany nazwiska 
(osoby pozostającej w trwałej relacji z inną osobą) wyłącznie do relacji o charak-
terze małżeństwa jest całkowicie dowolne i nie znajduje, zdaniem pełnomocnika 
skarżącej, żadnego uzasadnienia zarówno w brzmieniu art. 4 ust. 1 u.z.i.n., jak 
i choćby w sposób pośredni w jakimkolwiek innym przepisie regulującym pro-
cedurę zmiany nazwiska. Użyte przez ustawodawcę określenie „ważne powody” 
jest typowym zwrotem nieostrym, którego interpretację pozostawiono organom 
orzekającym w sprawie. Ustawodawca bowiem nie defi niuje pojęcia „ważne po-
wody”, a jedynie, nawiązując do poprzednich regulacji prawnych, przykładowo 
(na co wskazuje użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”) wymienia 
przypadki, kiedy takie powody zachodzą. Tym samym, nie jest tak, że określenie 
powinno być (w kontekście stanu faktycznego niniejszej sprawy) interpretowane 
wyłącznie przez pryzmat instytucji małżeństwa. Kwestia możliwości zmiany na-
zwiska, jego formy, jest zawsze rozpatrywana indywidualnie, przy uwzględnieniu 
przesłanek określonych w art. 4 u.z.i.n. Zaskarżona decyzja nie prowadzi do uza-
sadnionej ochrony przed nieuprawnionym „rozszerzaniem możliwości wyboru 
nazwiska na osoby pozostające w tych, tj. innych niż małżeńskie związkach”, lecz 
przeciwnie – skutkuje bezprawnym zawężeniem możliwości skorzystania z tego 
uprawnienia, również przez partnera związku jednopłciowego. Na potwierdzenie 
istnienia wyraźnej linii orzekania organów administracji w tego rodzaju sprawach 
w sposób uwzględniający również związki jednopłciowe, skarżąca zaoferowała 
informacje na temat dwóch postępowań administracyjnych (rozpoznawanych 
przez Urzędy Stanu Cywilnego w K. i K.), dotyczących par jednopłciowych, 
które zakończyły się prawomocną decyzją o zmianie nazwiska jednego partnera 
na nazwisko drugiego z partnerów. Organ II instancji zignorował jednak istnienie 
tej linii orzekania, nie podając jednocześnie żadnych argumentów, które wskazy-
wałyby na istnienie przeciwnej, bardziej rozpowszechnionej praktyki orzekania 
w tego rodzaju sprawach. Pominął również znaczenie faktu, iż chęć posiadania 
przez skarżącą nazwiska wspólnego z nazwiskiem jej partnerki (z którą pozostaje 
w trwałym związku mającym charakter konkubinatu, tyle że nieheteroseksual-
nego), może być dla niej istotna (a zarazem obiektywizować przyczynę chęci 
zmiany nazwiska) również z uwagi na fakt, iż wobec braku instytucjonalizacji 
związków osób tej samej płci w Polsce, zmiana nazwiska skarżącej stanowi dla 
niej jedną z nielicznych (prawnie dopuszczalnych) form wyrażenia siły więzi 
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łączącej ją z partnerką, której uznanie w żaden sposób nie zagraża jednocześnie 
interesowi społecznemu. Wręcz przeciwnie, zmiana nazwiska ułatwi skarżącej 
pełnienie wybranej przez nią roli społecznej (partnerki faktycznego związku 
jednopłciowego), która, jak wynika z zeznań złożonych przez skarżącą w toku 
dotychczasowego postępowania, stanowi dla niej ważny element kształtowa-
nia jej tożsamości oraz sposobu, w jaki jest postrzegana w życiu społecznym. 
Działanie organu odwoławczego mogło również doprowadzić do naruszenia 
podstawowych zasad, jakimi winny kierować się organy administracji publicz-
nej, tj. zasady uwzględnienia słusznego interesu obywateli (art. 7 K.p.a.) oraz 
pogłębiania zaufania obywateli do organów (art. 8 K.p.a.). Organ II instancji 
w sposób nadmierny i pozostający bez związku z niniejszą sprawą podkreślił 
rolę małżeństwa heteroseksualnego, deprecjonując jednocześnie charakter więzi 
łączących osoby pozostające w związkach o charakterze konkubinatu (zarówno 
jedno-, jak i różnopłciowego). Następnie, wyłącznie poprzez odniesienie się do 
instytucji małżeństwa, dokonał dowolnej wykładni art. 4 u.z.i.n.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Łódzki wniósł o jej oddalenie, pod-
trzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie w dniu 30 września 2015 r. pełnomocnik skarżącej popierał 
skargę, przedstawił, na potwierdzenie stałości związku, kopię umowy przed-
wstępnej kupna – sprzedaży mieszkania zawartej przez skarżącą i jej partnerkę 
17 września 2015 r. Oświadczył, że jedną z przyczyn wystąpienia przez skarżącą 
z wnioskiem o zmianę nazwiska była okoliczność, że ustawodawca nie reguluje 
kwestii związków partnerskich. Zmiana nazwiska miałaby symbolicznie wyrażać 
relacje, w jakich pozostaje skarżąca ze swoją partnerką. Podkreślał trwałość więzi, 
o czym świadczą przedstawione dowody i fakt, że tam, gdzie jest to możliwe, 
skarżąca posługuje się nazwiskiem P.

Argumentował, że z Konstytucji RP nie wynika zakaz instytucjonalizowania 
związków partnerskich, a art. 4 ust. 1 u.z.i.n. nie odwołuje się do małżeństwa. 
Jego zdaniem małżeństwo nie może monopolizować instytucji zmiany nazwiska. 
Zmiany te należy rozważać w całym systemie prawnym.

Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego wnosił o oddalenie skargi. Oświadczył, 
że organ nie kwestionuje faktu, że skarżąca i jej partnerka prowadzą wspólne 
życie rodzinne. Rolą organu jest jednak stosowanie obowiązującego prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga podlega oddaleniu.
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.) sądy administracyjne spra-
wują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej. Kontrola, 
o której mowa w § 1 sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli 
ustawy nie stanowią inaczej (§ 2 art. 1 tej ustawy).
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Zgodnie z treścią art. 3 §  1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002  r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 
ze zm.) [dalej cyt.: P.p.s.a.] sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności 
administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

W myśl art. 145 § 1 powoływanej powyżej ustawy, sąd uwzględniając skargę 
na decyzję lub postanowienie:

1) uchyla decyzje lub postanowienie w całości lub w części jeżeli stwierdzi:
naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy;
naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania 

administracyjnego;
inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy;
2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, 

jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego lub w innych przepisach;

3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli 
zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub 
w innych przepisach.

Z wymienionych przepisów wynika, że sąd bada legalność zaskarżonego 
aktu, tj. czy jest on zgodny z prawem materialnym, określającym prawa i obowiąz-
ki stron oraz z prawem procesowym, regulującym postępowanie przed organami 
administracji publicznej.

Ponadto, co należy podkreślić, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie 
będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą 
prawną (art. 134 § 1 P.p.s.a.).

Przeprowadzona przez Sąd w niniejszej sprawie kontrola aktu administra-
cyjnego we wskazanym wyżej aspekcie nie wykazała, aby zaskarżona decyzja 
została wydana z naruszeniem prawa w stopniu obligującym do jej wyelimino-
wania z obrotu prawnego.

Stan faktyczny ustalony przez organ w sprawie nie jest sporny i w ocenie 
Sądu, nie budzi wątpliwości. Był on też wystarczający do jej rozstrzygnięcia.

Skarżąca wystąpiła do Kierownika USC w Ł. z wnioskiem o zmianę nazwi-
ska panieńskiego (rodowego) S. na nazwisko P. motywując to, z jednej strony 
brakiem więzi emocjonalnej z nazwiskiem ojca (matka, która ją wychowywała 
rozwiodła się z jej ojcem gdy była ona dzieckiem, a aktualnie matka zawarła 
nowy związek i w związku z tym zmieniła nazwisko na nazwisko drugiego męża), 
a z drugiej strony bardzo bliską więzią emocjonalną z kobietą noszącą nazwisko 
P. i jej rodziną.

Następnie w toku postępowania administracyjnego jednoznacznie wskazała, 
że pozostaje z inną kobietą w związku o charakterze konkubinatu i wykazywała, 
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że między nią, a osobą, której nazwisko chce przyjąć istnieją trwałe więzi: go-
spodarcze (wspólna umowa najmu, wspólny zakup mieszkania, prowadzenie 
wspólnego gospodarstwa, wspólne konto w banku), emocjonalne i osobiste. 
W zaskarżonej decyzji organ, nie kwestionując powyższych okoliczności fak-
tycznych, uznał że nie stanowią one „ważnych powodów”, w rozumieniu art. 4 
ust. 1 u.z.i.n., do zmiany nazwiska rodowego w trybie administracyjnym.

W ocenie Sądu, zaprezentowane przez organ rozumienie przepisu art. 4 ust. 
1 u.z.i.n. jest prawidłowe, a zarzut błędnej wykładni tego przepisu sformułowany 
w skardze jest nieuzasadniony.

Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowiły przepisy u.z.i.n.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy, zmiany imienia lub nazwiska 

można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą 
zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością 
człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, 

którego obywatelstwo również się posiada.
Jak stanowi art. 5 u.z.i.n., zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku 

ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kul-
tury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba 
ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Tak jak słusznie podkreśliły organy, ustawodawca jako zasadę przyjął względ-
ną stabilizację imion i nazwisk, dopuszczając dokonanie zmiany imienia i/lub na-
zwiska w trybie administracyjnym tylko i wyłącznie z ważnych powodów. Katalog 
ważnych powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska zawartych w cy-
towanym przepisie nie jest zamknięty. Wskazuje na to sformułowanie „w szcze-
gólności”, które oznacza, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaistnienia także 
innych sytuacji, które mogą uzasadnić zmianę imienia lub nazwiska, jeżeli zostaną 
ocenione jako „ważne powody”. Sformułowanie „ważne powody” jest zwrotem 
nieostrym, którego interpretację pozostawiono organom orzekającym w sprawie. 
Ponieważ z treści przepisu wynika, że decyzja wydawana na podstawie art. 4 ust. 
1 u.z.i.n. ma charakter uznaniowy, obowiązkiem sądu dokonującego kontroli legal-
ności takiej decyzji jest zbadanie, czy na tle konkretnego stanu faktycznego ocena 
pojęcia „ważne powody” dokonana przez organ nie nosi cech dowolności i nie 
przekroczyła dopuszczalnej granicy swobody interpretacji (por. wyrok NSA z dnia 
26 maja 1981 r., sygn. akt SA 974/81, ONSA z 1981 r. Nr 1, poz. 49).

Rozstrzygnięcie, czy zachodzą ważne powody uzasadniające uwzględnie-
nie wniosku wymagało zatem wyważenia z jednej strony interesu społecznego 
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i celów jakie ma realizować zawarta w art. 4 ust. 1 u.z.i.n. zasada względnej stabi-
lizacji imion i nazwisk, a z drugiej – indywidualnego interesu wnioskodawczyni.

Dokonując takiej oceny należy pamiętać, że nabycie oraz posługiwanie się 
własnym imieniem, odgrywającym rolę identyfi katora w relacjach prywatnych 
oraz nazwiskiem, pełniącym przede wszystkim funkcje identyfi katora publicz-
nego, jest uznawane za publiczne prawo podmiotowe, jest wyrazem godności 
i poszanowania praw człowieka, jest jego dobrem osobistym (Materialne pra-
wo administracyjne, pr. zb. pod red. M. Stahl, Warszawa 2005). W codziennych 
kontaktach nieurzędowych używanie określonego imienia i nazwiska zależy 
wyłącznie od jego posiadacza i pozostaje poza zainteresowaniem prawa admi-
nistracyjnego. Jednocześnie jednak imię i nazwisko danej osoby są jej trwałymi 
atrybutami, przypisanymi prawnie w aktach stanu cywilnego, według zasad za-
wartych w ustawie [z dnia 29 września 1986 r.] – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, ze zm.), i w tym aspekcie ich zmiana może 
nastąpić tylko z ważnych powodów. Ustawodawca przesądził, że sama wola danej 
osoby, aby zmianie uległo jej imię lub nazwisko i jej subiektywne przekonanie, 
że takie ważne powody występują, nie jest wystarczającą przesłanką dokonania 
zmiany. Imię i nazwisko spełnia bowiem w zorganizowanym społeczeństwie 
istotną funkcję identyfi kacyjną i porządkującą. Aby taką funkcję mogło spełniać, 
dane te musi cechować pewność i stabilność. Posługiwanie się w przestrzeni 
publicznej, w sprawach urzędowych, bankowych czy przy prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, określonymi danymi osobowymi (imieniem i nazwiskiem) 
przypisanymi urzędowo powoduje, że zmiana tych danych z uwagi na koniecz-
ność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, ładu publicznego i pewności obrotu 
prawnego może następować w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. W polskim 
porządku prawnym nazwisko identyfi kuje daną osobę i służy ustalaniu jej toż-
samości i w tym zakresie stanowi ono również element porządku prawnego RP.

W związku z powyższym, rozstrzygnięcie wydawane na podstawie art.  4 
ust.  1 u.z.i.n. musi uwzględniać indywidualne warunki każdego przypadku, 
a również musi mieć na uwadze istniejące w polskim porządku prawnym ure-
gulowania, gdyż rezultaty dokonywanej wykładni pojęcia „ważne powody” nie 
mogą prowadzić do wniosków sprzecznych z tymi uregulowaniami.

Organ dokonując wykładni powyższego przepisu prawidłowo podkreśla, że 
podstawowe uregulowania i zasady dotyczące nazwisk, jakie noszą obywatele RP, 
zawarte są w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 583) [dalej cyt.: K.r.o.]. To K.r.o. regulu-
je, czyje nazwisko nosi dziecko (nazwisko rodowe) (art. 88–901) i przewiduje 
możliwość przyjęcia nazwiska małżonka w związku z zawarciem związku małżeń-
skiego (art. 25 K.r.o. przewiduje możliwość złożenia przed kierownikiem USC 
oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu 
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małżeństwa). Z tymi uregulowaniami ściśle związane są też regulacje zawarte 
w ustawie z dnia 28 listopada 2014  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 
U.z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi, że nazwi-
skiem 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.

Przewidziana w art. 4 ust. 1 u.z.i.n. możliwość administracyjnej zmiany 
imienia i/lub nazwiska wprowadza wyjątki od regulacji zawartych w K.r.o. i usta-
wie – Prawo o aktach stanu cywilnego i już z tego tylko faktu należy wyprowa-
dzić wniosek, że wykładnia tego przepisu nie może być wykładnią rozszerzającą 
i prowadzić do omijania zasad wynikających z powyżej wskazanych ustaw.

Zdaniem Sądu, wskazówki, jakie sytuacje mogą uzasadniać zmianę nazwi-
ska w trybie administracyjnym, zawierają pkt 1–4 ust. 1 [art. 4] u.z.i.n. Pomijając 
sytuację z punktu 1, administracyjna zmiana nazwiska prowadzi albo do „za-
twierdzenia” nazwiska, pod którym osoba już funkcjonuje w społeczeństwie albo 
przywraca nazwisko (rodowe lub nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa) 
bezprawnie zmienione albo pozwala osobie posiadającej inne jeszcze, niż polskie, 
obywatelstwo korzystać z własnego nazwiska noszonego zgodnie z przepisami 
tego drugiego kraju. W każdym z tych przypadków zmiana nazwiska nie pro-
wadzi jednak do całkowitego zerwania więzi pozwalających na zidentyfi kowanie 
pochodzenia danej osoby i jej stanu cywilnego. Zmiana nazwiska dokonywana 
jest na nazwisko, z którym dana osoba jest lub była związana albo przez urodzenie 
albo fakt zawarcia małżeństwa.

Przyjęcie, jak chce tego strona skarżąca, że okoliczność pozostawania przez 
daną osobę w związku osób jednej płci o charakterze konkubinatu, stanowi ważny 
powód zmiany nazwiska na nazwisko partnera (partnerki) nie jest, w ocenie sądu, 
w obecnym stanie prawnym możliwe. Zmiana nazwiska rodowego określającego 
pochodzenie osoby, co do zasady może nastąpić tylko przy zawarciu związku 
małżeńskiego. W związku z tym zastosowanie takiej szerokiej wykładni pojęcia 
„ważne powody”, jak chce tego skarżąca i uznanie, że takim ważnym powodem jest 
pozostawanie w trwałym związku partnerskim z inną osobą, byłaby mylące w kon-
taktach społecznych i obrocie prawnym, co do rodzaju więzi rodzinnych (w sensie 
prawnym) łączących osoby partnerów. W przypadku związku osób różnej płci 
(konkubinat osób heteroseksualnych) sugerowałoby, że mamy do czynienia 
z małżeństwem, a w przypadku związków osób jednej płci – np. z rodzeństwem. 
W gruncie rzeczy stanowiłoby to także obejście prawa, gdyż stanowiłoby to sub-
stytut zawarcia związku małżeńskiego, tak jak to przedstawiła również skarżąca. 
Również pełnomocnik skarżącej sam przyznał, że zmiana nazwiska skarżącej ma 
służyć uprawomocnieniu jej relacji z inną osobą i stworzyć wrażenie związku.
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Reasumując, w ocenie Sądu, w obowiązującym stanie prawnym należy 
uznać, że pozostawanie przez osoby w związku o charakterze konkubinatu, bez 
względu na to, czy chodzi o związek osób jednej płci, czy o związek heteroseksu-
alny, ale w innym związku niż związek małżeński, nie stanowi „ważnego powodu”, 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.z.i.n. do zmiany nazwiska jednego z partnerów na 
nazwisko drugiego partnera.

„Ważnego powodu” do zmiany nazwiska rodowego skarżącej na nazwisko 
jej partnerki nie może stanowić też podnoszony brak więzi emocjonalnej z oj-
cem. Niechęć danej osoby do noszonego nazwiska sama w sobie nie jest wystar-
czającym powodem do zmiany nazwiska. Organ zasadnie podkreślał, że powód 
do zmiany nazwiska musi być ważny także z obiektywnego punktu widzenia. 
Subiektywne przekonanie o potrzebie zmiany nie jest wystarczające.

Sąd nie kwestionuje, że z punktu widzenia Skarżącej istnieją subiektywnie 
ważne powody uzasadniające zmianę jej nazwiska, jednak w jego ocenie, obowią-
zujące przepisy prawa nie pozwalają tych powodów uznać za „ważne powody” 
w rozumieniu u.z.i.n. Uregulowania zawarte w ustawie z dnia 17 października 
2008  r., wprowadzające możliwość zmiany nazwiska w trybie administracyj-
nym, stanowią o wyjątkach od reguł określonych w K.r.o. i nie mogą tych reguł 
zmieniać.

Odnosząc zagadnienie rozstrzygane w przedmiotowej sprawie do posta-
nowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności spo-
rządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950  r., zmienionej Protokołami nr 3, 5 
i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. 
i uzup.) należy zauważyć, że Konwencja nie zawiera żadnych przepisów kon-
kretnie odnoszących się do nazwisk, a Państwa – Strony Konwencji korzystają 
z szerokiego marginesu swobody w tej kwestii. W orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka odmowa zmiany nazwiska oceniana była w kontek-
ście zgodności przede wszystkim z art. 8 Konwencji, zgodnie z którym każdy 
ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 
mieszkania i swojej korespondencji (ust. 1). Niedopuszczalne jest ingerencja 
władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewi-
dzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi 
na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospo-
darczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia 
i moralności oraz ochronę praw i wolności innych osób (ust. 2).

W ocenie Sądu odmowa wyrażenia zgody na zmianę nazwiska rodowego 
skarżącej na nazwisko jej partnerki nie stanowi naruszenia cytowanego przepisu, 
gdyż nie narusza ona prawa skarżącej do poszanowania jej życia prywatnego 
i rodzinnego. W tym wypadku prawo nie ingeruje w żaden sposób w jej ży-
cie rodzinne, a przeciwnie, to skarżąca z faktu prowadzenia życia rodzinnego 
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z drugą osobą chce wywodzić skutki prawne, które w polskim porządku praw-
nym zastrzeżone zostały dla rodziny w znaczeniu prawnym (krewnych, mał-
żonków). Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 25 listopada 
1994 r. (18131/912) wskazał, że granice pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi 
obowiązkami Państwa na podstawie art. 8 nie pozwalają na precyzyjne ich zdefi -
niowanie. Zasady znajdujące zastosowanie są, niemniej jednak, podobne. W obu 
kontekstach należy mieć na względzie sprawiedliwą równowagę, która winna być 
zachowana pomiędzy konkurującymi interesami jednostki i społeczeństwa jako 
takiego. Trybunał stwierdził, że pomimo coraz częstszego korzystania z numerów 
identyfi kujących tożsamość, nazwiska w dalszym ciągu odgrywają główną rolę 
przy identyfi kacji osób. Jakkolwiek zatem uznając, że mogą istnieć autentyczne 
powody kierujące osobą, która chce zmienić swe nazwisko, Trybunał stwierdził, 
że ograniczenia prawne takiej możliwości mogą mieć uzasadnienie w świetle 
interesu publicznego, na przykład w celu zapewnienia dokładnej ewidencji lud-
ności lub w celu zabezpieczenia środków identyfi kacji tożsamości oraz powią-
zania osób noszących dane nazwisko z daną rodziną (podobnie wyrok ETPC 
z 1.07.2008 r. Nr 44378/053; wyrok ETPC z 16.05.2013 r. Nr 20390/074).

W ocenie Sądu, istniejące w RP regulacje nie naruszają „sprawiedliwej 
równowagi, która winna być zachowana pomiędzy konkurującymi interesami 
jednostki i społeczeństwa jako takiego” i dlatego zarzut dotyczący sprzeczności 
zaskarżonej decyzji z art. 8 Konwencji jest nieuzasadniony.

Odmowa zmiany nazwiska rodowego skarżącej na nazwisko jej partner-
ki nie oznacza braku poszanowania jej życia rodzinnego. Oznacza tylko, że 
prowadzenie faktycznego życia rodzinnego z inną osobą, bez względu na płeć 
osób pozostających w związku, nie może wywołać skutków prawnych w po-
staci uwzględnienia wniosku o zmianę nazwiska. W tym przypadku w ustawie 
przedmiotem ochrony prawnej jest nazwisko jako element porządku prawnego 
i środek służący powszechnie do identyfi kacji osób, a nie instytucja małżeństwa.

Nie jest trafny zarzut podnoszony przez stronę skarżącą, że u podstaw od-
mowy zmiany nazwiska leży uznanie, że osoby pozostające w związku osób jednej 
płci nie mogą tworzyć relacji o charakterze rodzinnym. Chodzi jedynie o to, że 
z faktu tworzenia faktycznych relacji o charakterze rodzinnym nie można wywo-
dzić skutków prawnych zastrzeżonych przez ustawodawcę dla rodziny w sensie 
prawnym. Uznanie związku osób jednej płci za życie rodzinne nie jest przesłanką 
zmiany nazwiska, tak jak nie stanowi jej związek nieformalny osób różnej płci. 

2 Sprawa Stjerna vs. Finlandia.
3 Sprawa Daróczy vs. Węgry.
4 Sprawa Garnaga vs. Ukraina.
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Nie ma więc także podstaw do uznania, że zaskarżone rozstrzygnięcie narusza 
art. 14 Konwencji o zakazie dyskryminacji.

Przedmiotem rozstrzygnięcia była kwestia prawa skarżącej do zmiany na-
zwiska, a nie kwestia innych uprawnień, jakie zdaniem pełnomocnika skarżącej 
mają konkubenci. Uprawnienia, przewidziane w art. 691 K.c., do wstąpienia 
w stosunek najmu po zmarłym najemcy dla osób, które pozostawały z nim fak-
tycznie we wspólnym pożyciu, nie mają znaczenia dla rozpoznania wniosku 
o zmianę nazwiska takiej osoby na nazwisko konkubenta.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 151 P.p.s.a. oddalił skargę.

Zdanie odrębne
sędziego WSA w Łodzi Ewy Cisowskiej-Sakrajdy

Na podstawie art. 137 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., 
poz. 270, ze zm.), [dalej cyt.: P.p.s.a.], zgłaszam zdanie odrębne do wyroku WSA 
w Łodzi z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 679/15.

Zgłaszając zdanie odrębne do tego wyroku, zgadzam się z argumentacją 
co do roli i funkcji nazwiska w polskim porządku prawnym. Nie kwestionuję 
więc ani tego, że nazwisko ma znaczenie indywidualizujące i identyfi kujące daną 
osobę w stosunkach urzędowych i prywatnych, ani tego, iż powinna je cechować 
stabilność i pewność. Nie podzielam natomiast prezentowanego przez pozosta-
łych członków składu w toku narad, a także w wyroku stanowiska, jak i mającej ją 
uzasadniać argumentacji, że pozostawanie w związku partnerskim o charakterze 
konkubenckim przez osoby tej samej, jak i różnej płci nie stanowi na gruncie pra-
wa pozytywnego, tj. na gruncie art. 4 ust. 1 u.z.i.n., „ważnego powodu” do zmiany 
nazwiska. To stanowisko sądu opiera się na błędnym założeniu, że – wobec bra-
ku w prawie krajowym regulacji prawnej normującej status osób pozostających 
w nieformalnym związku partnerskim, a także tradycyjnego defi niowania rodzi-
ny jako obejmującej osoby pozostające w związku małżeńskim i dopuszczalności 
zmiany nazwiska wyłącznie przy zawieraniu małżeństwa – nie ma podstawy do 
zmiany nazwiska rodowego osoby pozostającej w związku nieformalnym opiera-
jącym się na silnych i trwałych więzach uczuciowych, emocjonalnych i gospodar-
czych na nazwisko partnera/partnerki. Stanowisko to – pomimo nawiązania do 
mającej zastosowanie w sprawie regulacji prawnej – nie uwzględnia prawidłowej 
treści odpowiedniego prawa krajowego, ani wniosków płynących z wiążącego 
Polskę prawa międzynarodowego i orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka, 
w tym regulacji prawnej dotyczącej praw podstawowych, przede wszystkim zaś 
gwarantowanego prawa do życia rodzinnego. Argumentacja Sądu co do istoty 
sporu, formułowana na tle regulacji międzynarodowej i orzecznictwa Trybunału 
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Praw Człowieka, wykazuje też istotne sprzeczności i niekonsekwencje, a przede 
wszystkim w sposób wybiórczy traktuje ona materiały źródłowe. Wadliwie Sąd 
przyjmuje również, że zmiana nazwiska w trybie administracyjnym stanowi 
wyjątek od zmiany nazwiska w drodze czynności cywilistycznej. Istota sporu 
w sprawie nie sprowadza się zatem do tego, czy brak uregulowania w prawie po-
zytywnym statusu prawnego związków partnerskich – tak jak to w istocie przyjął 
Sąd – wyklucza zmianę nazwiska rodowego na nazwisko partnerki/partnera, 
a tym bardziej, czy Polska ma pozytywny obowiązek prawnego uregulowania 
tego statusu, lecz do tego, czy na gruncie już obowiązującego prawa pozytywnego 
możliwe było w świetle przesłanek prawnych uwzględnienie wniosku skarżącej 
o zmianę jej nazwiska.

Rekonstruując w niniejszej sprawie normatywny wzorzec kontroli sądowo-
-administracyjnej działania administracji publicznej trzeba wziąć pod uwagę nie 
tylko treść prawa krajowego, w szczególności odpowiednich przepisów ustawy 
z dnia 17 października 2008  r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1414, ze zm.), [dalej cyt.: u.z.i.n.], oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 1997  r. 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.), zwanej 
dalej Konstytucją RP, ale i prawa międzynarodowego, tj. Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 li-
stopada 1950 r. zmienionej następnie protokołem nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej 
protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993  r., Nr 61, poz. 248), [dalej cyt.: Konwencją 
o ochronie praw człowieka. Obecnie krajowy porządek prawny ma charakter 
wieloskładnikowy, obejmujący także akty ponadkrajowe stanowione przez or-
ganizacje międzynarodowe, których członkiem jest Polska. Fakt ten wpływa, co 
oczywiste, na zakres kontroli sądowoadministracyjnej administracji publicznej. 
Przyjęte przez polskiego ustawodawcę w art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. 
– Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 151, poz. 1269 ze zm.) 
kryterium tej kontroli, jakim jest legalność (zgodność z prawem), obejmuje za-
tem również ratyfi kowane przez Polskę umowy międzynarodowe. Konwencja 
o ochronie praw człowieka – mimo że w Konstytucji RP nie znalazły się do 
niej odesłania – była jednym ze źródeł inspiracji przy formułowaniu przepisów 
rozdziału II Konstytucji RP i jako umowa międzynarodowa, ratyfi kowana za 
zgodą wyrażoną w ustawie, stanowi część polskiego porządku prawnego, jest 
bezpośrednio stosowana i w razie kolizji ma pierwszeństwo przed ustawą (art. 
91 ust. 1–2 Konstytucji RP). W procesie stosowania prawa krajowego może to 
prowadzić zarówno do współstosowania Konwencji z Konstytucją RP i ustawa-
mi, jak i do odwoływania się do postanowień Konwencji celem wzmocnienia 
lub uzupełnienia albo zmodyfi kowania argumentacji opartej na normach prawa 
krajowego, tj. Konstytucji i ustaw. Ma to miejsce zwłaszcza tam gdzie krajowa 
administracja publiczna wkracza w sferę praw i wolności jednostek, a więc tam 
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gdzie potencjalne zagrożenie dla położenia jednostek jest szczególnie duże, jak 
np. w przypadku prawa do życia prywatnego i rodzinnego (tak np. S. Biernat, 
M. Niedźwiedź, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System pra-
wa administracyjnego, tom 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji 
publicznej, Warszawa 2012, s. 116–118). Na tle art. 9 Konstytucji RP, statuującego 
generalną zasadę przestrzegania przez Polskę wiążącego ją prawa międzynarodo-
wego, sformułowano trafny pogląd, że „w sytuacjach bezpośredniego stosowania 
norm prawa międzynarodowego, stosowanie to powinno uwzględniać znaczenie 
(interpretację), jakie tym normom nadają międzynarodowe instytucje powołane 
do orzekania na ich podstawie (Komitet Praw Człowieka, Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości i inne)”. Co więcej, 
w orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego od połowy lat 90. XX w. ugrun-
towuje się pogląd, że ustalenia Trybunału Praw Człowieka, wypełniające treścią 
postanowienia Konwencji, powinny być również uwzględniane przy interpretacji 
prawa polskiego. Także polski Trybunał Konstytucyjny uznaje, że poszczególne 
prawa i wolności wyrażone w Konwencji mogą być wykorzystane wspomagająco 
do rekonstrukcji treści wzorca kontroli konstytucyjności.

W procesie stosowania prawa administracyjnego trzeba też wziąć pod uwa-
gę specyfi czne cechy prawa administracyjnego, niejako „wymuszające” zastoso-
wanie w procesie wykładni jego norm zintegrowanej teorii wykładni (ZTW), 
nakazującej uwzględnić szereg czynników, a wśród nich multicentryczność 
i bogatą aksjologię prawa administracyjnego, treść prawa europejskiego i mię-
dzynarodowego, a także konieczność dynamicznego traktowania tekstów pra-
wa administracyjnego (M. Zirk-Sadowski, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, 
A.  Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, tom 4: Wykładnia w prawie 
administracyjnym, Warszawa 2012, s. 166 i n.).

Zważywszy na powyższe okoliczności, normatywny wzorzec materialno-
prawny oceny zaskarżonej decyzji wyznacza art. 4 ust. 1 u.z.i.n., określający prze-
słanki zmiany nazwiska w trybie administracyjnym, w tym sporną w tej sprawie 
przesłankę „ważne powody”, oraz art. 8 ust. 1 Konwencji, normujący prawo do 
życia prywatnego i rodzinnego, istotne dla wykładni przesłanki „ważne powody”.

Przepis art. 4 ust. 1 u.z.i.n., co oczywiste, a co podkreśla też doktryna, regu-
luje zmianę nazwiska w trybie administracyjnym. Stanowi on w polskim systemie 
prawnym odmienny od czynności cywilistycznej (wiążącej się z określonymi 
zdarzeniami, tj. np. zawarciem małżeństwa) sposób zmiany nazwiska (zob. J. Boć 
[red.], Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 466–467). Na gruncie poprzed-
nio obowiązującej ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk 
(Dz. U. z 1963 r., Nr 59, poz. 328), zawierającej tożsamą z „ważnym powodem” 
przesłankę „ważne względy”, doktryna stwierdzała wprost, że „ustawa nie wcho-
dzi w zakres regulacji cywilnoprawnych, chroniących prawo do nazwiska jako 



206 Paweł Sobotko

jedno z dóbr osobistych czy umożliwiających zmianę nazwiska na podstawie 
prawa rodzinnego” (tak: J. Szreniawski, Nazwisko w świetle uregulowań administra-
cyjnoprawnych, (w:) I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), 
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora 
zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 715). Skoro zatem skarżąca wystą-
piła o zmianę nazwiska rodowego w trybie administracyjnym, to przedmiotem 
oceny powinny być wyłącznie przesłanki określone w art. 4 u.z.i.n. Przepis ten, 
ani żaden inny przepis u.z.i.n., co istotne dla rozstrzygnięcia wniosku skarżącej, 
nie zawęża zakresu podmiotowego jego zastosowania, zwłaszcza do małżonków. 
Natomiast w sposób domyślny przyjmuje on, że zakres ten odnosi się do każdego 
człowieka (skoro nazwisko jest wyłącznie atrybutem człowieka), w tym także do 
cudzoziemca, który wykaże zaistnienie okoliczności uznanych przez ustawodaw-
cę za uzasadniające taką zmianę. Zmiana nazwiska na podstawie art.  4 u.z.i.n. 
nie ma więc nic wspólnego ze stanem cywilnym wnioskodawcy, czy też z jego 
zmianą, np. wskutek zawarcia czy rozwiązania małżeństwa. Co  równie ważne, 
zmiana stanu cywilnego, jako następstwo np. zgonu małżonka, nie rodzi pod-
staw do żądania zmiany nazwiska przyjętego w związku z uprzednim zawarciem 
małżeństwa ani też nie powoduje autonomicznej jego zmiany. Oceny przesłanek 
zmiany nazwiska w trybie administracyjnym należy zatem dokonywać w ode-
rwaniu od cywilistycznej podstawy zmiany nazwiska oraz tylko i wyłącznie na 
podstawie przesłanek administracyjno-prawnych oraz niezależnie od stanu cy-
wilnego wnioskodawcy. Nie ma prawnych przeszkód do zmiany nazwiska w try-
bie administracyjnym, tak przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jak 
i osobę samotną, czy też pozostającą w nieformalnym związku, o ile wykaże 
ona zaistnienie ważnych powodów do jego zmiany. Wniosek taki wynika rów-
nież z nie mającego zastosowania w tej sprawie art. 5 u.z.i.n., wprowadzającego 
ograniczenia wyboru nazwiska, wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku, 
jak i z art. 7 ust. 2 u.z.i.n., odnoszącego się do zmiany nazwiska noszonego po 
zawarciu małżeństwa.

Administracyjnoprawna regulacja zmiany nazwiska – co nie budzi żadnych 
wątpliwości – jest oparta na zasadzie względnej stabilizacji nazwiska (tak też 
J. Boć (red.), Prawo administracyjne, s. 466–467; P. Ruczkowski, Ustawa o zmia-
nie imienia i nazwiska. Komentarz, Warszawa 2010, s. 37; wyrok WSA w Łodzi 
z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Łd 410/135; wyrok NSA z dnia 9 lipca 
1993 r., sygn. akt SA/Wr 605/93, ONSA z 1994 r. Nr 3, poz. 10; wyrok NSA 
z dnia 18 stycznia 1994  r., sygn. akt SA/Gd 1114/93, ONSA z 1995  r. Nr 2 
poz. 56; wyrok NSA z dnia 15 marca 2007 r., sygn. akt II OSK 452/06, LEX nr 
325299, czy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt 

5 CBOSA.
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III SA/Wr 83/09, LEX nr 574063). Wyrazem tej zasady jest zarówno przewi-
dziana w art. 4 u.z.i.n. możliwość zmiany nazwiska, jak i przyjęte przez polskie-
go ustawodawcę przesłanki tej zmiany, wskazujące wyłącznie na okoliczności 
cechujące się istotnością (ważnością) powodu zmiany nazwiska. Zmiana ta jest 
bowiem dopuszczalna o ile zaistnieją szczególne okoliczności uzasadniające taką 
zmianę. W konsekwencji trwałość i stabilizację nazwiska, jako elementu identy-
fi kującego osobę, należy relatywizować do tej właśnie właściwości okoliczności 
uzasadniających zmianę nazwiska, nie zaś oceniać jako wartość samą w sobie. 
Wyraża ona nie tyle generalny zakaz zmiany nazwiska, co zakaz jego zmiany 
z błahych czy snobistycznych powodów. W przeciwnym razie ustawodawca nie 
używałby sformułowania „wyłącznie z ważnych powodów”. Jednakże zaistnienie 
powodów cechujących się istotnością stwarza potencjalną możliwość zmiany 
nazwiska. W dotychczasowej krajowej praktyce orzeczniczej administracyjnej 
i sądowej akcentuje się zobiektywizowane i zracjonalizowane kryteria oceny 
podawanych przez wnioskodawcę okoliczności mających w jego przekonaniu 
uzasadniać zmianę nazwiska. Z przepisów art. 7 i art. 8 u.z.i.n. wynika nadto, 
że zmiana nazwiska może dotyczyć zarówno nazwiska noszonego aktualnie, jak 
i nazwiska rodowego, zaś zmiana nazwiska przez oboje rodziców rozciąga się 
na zmianę nazwisk dzieci, urodzonych z takiego małżeństwa. Natomiast zmiana 
nazwiska przez jednego z rodziców rozciąga się na dzieci, urodzone w takim mał-
żeństwie pod warunkiem, że drugi małżonek, a także dzieci, które ukończyły 13 
lat, się na to zgodzą. Oznacza to, że nazwisko nie musi być jedynym „narzędziem” 
ustalenia pochodzenia osoby (przynależności do określonej rodziny) czy relacji 
(pokrewieństwa) między osobami należącymi do danej rodziny, a jego zmiana 
nie uniemożliwia tych ustaleń w inny sposób. W przeciwnym razie ustawodawca 
wyłączyłby możliwość zmiany nazwiska rodowego, jak to czyni np. ustawodawca 
ukraiński w stosunku do nazwiska patronimicznego, tworzonego na podstawie 
imienia ojca.

W zakresie spornej w tej sprawie wykładni pojęcia „ważne powody” wskazać 
trzeba, że polski ustawodawca, określając w art. 4 ust. 1 u.z.i.n. przesłanki zmiany 
nazwiska, po niedookreślonym zwrocie „ważne powody” w sposób przykładowy 
wylicza konkretne okoliczności, uznane za uzasadniające zmianę nazwiska. Uza-
sadnieniem dla zmiany nazwiska jest posiadanie nazwiska ośmieszającego albo 
nielicującego z godnością człowieka, [zmiana] nazwiska na nazwisko faktycznie 
używane albo na nazwisko w przeszłości używane, lecz bezprawnie zmienio-
ne lub na noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo 
również się posiada. Wspólną cechą przykładowo wskazanych okoliczności jest 
fakt używania nazwiska – bądź aktualnie, bądź poprzednio. Oznacza to z pew-
nością, iż zmianę nazwiska uzasadnia posługiwanie się danym nazwiskiem, co 
w istocie oznacza utożsamienie się z używanym nazwiskiem. Używanie nazwiska 
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ma zaś – jak wynika z wyliczenia ustawowego – miejsce zarówno w przypadku 
gdy zachodzi zgodność, jak i niezgodność pomiędzy faktycznie i metrykalnie 
używanym nazwiskiem. Ta wspólna cecha wprost wskazanych okoliczności uza-
sadniających zmianę nazwiska pozwala jedynie na wniosek, iż fakt używania 
kiedykolwiek nazwiska stanowi „ważny powód” do jego zmiany. Nie może ona 
jednakże determinować sposobu rozumienia pojęcia „ważne powody”, w szcze-
gólności jego zawężenia do okoliczności wymienionych czy podobnych do nich. 
Zakres znaczeniowy pojęcia „ważne powody” jest znacznie szerszy. W ust. 2 
art. 4 i art. 5 u.z.i.n. ustawodawca podaje wszak dalsze wskazówki co do jego 
wykładni. W przypadku cudzoziemców za szczególnie ważne powody zmiany 
nazwiska ustawodawca uznaje zagrożenie prawa do życia, zdrowia, wolności lub 
bezpieczeństwa osobistego. Ograniczając zaś prawo wyboru nazwiska poprzez 
wprowadzenie przesłanki negatywnej, odwołuje się nie do nazwiska noszonego 
przez wnioskodawcę, lecz noszonego przez członków jego rodziny. To zaś sta-
nowi wskazówkę, że używanie nazwiska przez wnioskodawcę, czy to obecnie, 
czy to w przeszłości, nie stanowi wyłącznej cechy „kwalifi kującej” daną okolicz-
ność jako „ważnego powodu”. Gdyby tak miało być, to wystarczające byłoby 
wymienienie tychże okoliczności i odwołanie się do okoliczności im podobnych 
(trudnych zresztą do wskazania) bez używania zwrotu „w szczególności”, użytego 
po pojęciu „ważne powody”. Oczywistym jest zatem, że rodzimy ustawodawca 
nie wiąże przesłanki „ważne powody” wyłącznie z faktem używania nazwiska, 
lecz rozszerza jej zakres na inne okoliczności, o ile posiadają wskazaną już cechę 
istotności ocenianą obiektywnie, a nie tylko subiektywnie. Również doktryna 
prawa administracyjnego zauważa, że norma prawa materialnego stanowiącego 
podstawę rozstrzygnięcia zbudowana jest w sposób uwzględniający przykładowo 
wskazane i w miarę konkretnie oznaczone warunki (tj. nazwisko ośmieszające), 
jak i inne ważne powody nie wymienione bezpośrednio w przepisie ( J. Boć 
(red.), Prawo administracyjne, s. 466–467; P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imie-
nia i nazwiska. Komentarz, Warszawa 2010, s. 46). Konieczne jest zatem ustalenie 
jakie inne niż wymienione przez ustawodawcę okoliczności mieszczą się w po-
jęciu „ważne powody”. To nieostre (niedookreślone) pojęcie, nie mające swojej 
defi nicji ustawowej, jakiegoś znaczenia opisowego i niedające się zdefi niować 
w sposób wyczerpujący, zyskuje pełną treść dopiero z chwilą indywidualizacji 
normy prawnej i odniesienia jej do konkretnego stanu faktycznego określonego 
w hipotezie normy prawnej.

Potocznie „ważny” jest rozumiany jako taki, który ma duże znaczenie, dużą 
wartość, istotny, doniosły; zaś „powód” jako uzasadniona przyczyna czegoś, racja 
(por. B. Dunaj, Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 511 i 769). 
Zważywszy na nadawane tym terminom znaczenie powszechnie używane przyjąć 
trzeba, że podstawą do zmiany nazwiska powinny być szczególne ważne, a nawet 
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można by stwierdzić – nadzwyczajne, choć różnorodne okoliczności faktyczne 
danej sprawy (tak też NSA [w wyroku] z dnia 25 października 2005  r., sygn. 
akt II OSK 125/05, LEX nr 201425). Nie jest zatem dopuszczalna pochopna 
czy nawet wielokrotna zmiana nazwiska, będącego wszak elementem porządku 
publicznego, gdyż destabilizowałoby to porządek publiczny. W praktyce krajowej 
– pomimo częstokroć braku oceny przez sądy wszystkich podnoszonych przez 
wnioskodawców okoliczności zmiany nazwiska, a niekiedy nawet braku kate-
gorycznych stwierdzeń i wypowiedzi co do tych okoliczności – za okoliczności 
mieszczące się w pojęciu „ważne powody” nie jest uznawana chęć posiadania 
nazwiska charakterystycznego dla nazwisk szlacheckich a zakończonych na -ski, 
-ska (wyrok NSA z dnia 21 czerwca 1982  r., sygn. akt II SA 699/82, ONSA 
1982, z. 1, poz. 57), obawa przed zemstą wnioskodawcy, który jako świadek 
w sprawie karnej złożył obciążające zeznania czy trudności w znalezieniu pracy 
po odbyciu kary pozbawienia wolności (wyrok NSA z dnia 22 marca 2001  r., 
sygn. akt V SA 1121/00, LEX nr 78953), zła sytuacja fi nansowa wnioskodawcy, 
krótki okres czasu posługiwania się nazwiskiem po zawarciu małżeństwa, po-
siadanie dokumentów na dane nazwisko, dobre (złe) samopoczucie w związku 
z noszonym nazwiskiem (wyrok NSA z dnia 25 października 2005 r., sygn. akt 
II OSK 125/05, LEX nr 201425), nieumiejętne, niewłaściwe lub nawet złośliwe 
odczytywanie nazwiska przez osoby trzecie (wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 
2000 r., sygn. akt II SA/Gd 685/98, LEX nr 655165), fascynacja inną kulturą 
(wyrok NSA z dnia 3 października 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 2786/00, LEX 
nr 1693632), trudne relacje rodzinne, konfl ikt z pozostałymi członkami rodziny, 
zamiar rozpoczęcia życia na nowo ze zmienionymi danymi osobowymi, chęć po-
siadania nazwiska przybranej babki i darzenie jej sympatią (wyrok WSA w Łodzi 
z dnia 17 lipca 2013  r., sygn. akt III SA/Łd 410/136), pisownia nazwiska nie 
wskazująca na płeć osoby noszącej nazwisko pomimo udokumentowanego za-
burzenia identyfi kacji płci i poczucia przynależności do innej płci (wyrok WSA 
w Krakowie z dnia 17 listopada 2011  r., sygn. akt III SA/Kr 570/11, LEX nr 
1154173). Zmianę nazwiska z „ważnego powodu” uzasadnia natomiast powrót 
do nazwiska rodowego wnioskodawcy, zmienionego po śmierci naturalnego 
ojca w związku z przysposobieniem przez męża matki, a będącego jedynym ży-
jącym potomkiem naturalnego ojca (wyrok NSA z dnia 23 czerwca 1983  r., 
sygn. akt SA/Gd 302/837), brak akceptacji dotychczasowego nazwiska, będący 
następstwem doznanego urazu psychicznego (wyrok WSA w Krakowie z dnia 
10 maja 2004  r., sygn. akt II SA/Kr 1175/00, LEX nr 570279), sfera doznań 
i więzi duchowych, które tworzą lub podtrzymują na tym tle łączność rodzinną 

6 CBOSA.
7 Teza w CBOSA.
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oraz rodową (wyrok NSA z dnia 8 września 1981  r., sygn. akt II SA 346/81, 
OSNPG z 1983  r., Nr 5, s.  2), ochrona małoletniego przed rozpoznawaniem 
go jako syna ojca aresztowanego i oskarżonego o czyn zabroniony i związany 
z tym stan psychiczny oraz subiektywne nastawienie dziecka do noszonego na-
zwiska obco brzmiącego utrudniającego funkcjonowanie w środowisku z uwagi 
na skojarzenie osób i nazwisk, tj. identyfi kację z ojcem, którego nazwisko zo-
stało skompromitowane (wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. 
akt III SA/Łd 436/128), utożsamianie się dziecka wychowywanego wyłącznie 
przez matkę z jej rodziną, dobro dziecka, silne więzi z rodzicem sprawującym 
opiekę (wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 1433/13, LEX 
nr 1753348; wyrok NSA z dnia 9 marca 2012  r., sygn. akt II OSK 2528/10, 
LEX nr 1251968; postanowienie SO w Łodzi z dnia 26 stycznia 2010 r., XII Ca 
331/09), trwałe psychiczne i subiektywne negatywne nastawienie do noszonego 
nazwiska, powodujące skoncentrowanie aktywności życiowej wnioskodawcy na 
dążeniu do jego zmiany, której brak utrudnia spełnianie ról społecznych (wyrok 
WSA w Krakowie z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Kr 570/11, LEX nr 
1154173). W literaturze wskazuje się nadto jako „ważny powód” zmiany nazwi-
ska nazwisko w formie imienia utrudniającego ustalenie płci osoby noszącej takie 
nazwisko, noszenie nazwiska utrudniającego komunikację społeczną z powodu 
zbyt wielkiej liczby sylab, noszenie nazwiska o zbyt trudnej pisowni, noszenie 
nazwiska dwuczłonowego ze spójnikiem „vel”, pragnienie przybrania nazwiska 
zmarłego narzeczonego ze względów uczuciowych, dążenie do uzyskania takiej 
zmiany nazwiska, która normalnie towarzyszy czynności prawnej z zakresu pra-
wa rodzinnego i opiekuńczego, co jednak z powodu pewnych ograniczeń nie 
może nastąpić (P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 51).

Z powyższych przykładów wynika niewątpliwie, że w pojęciu „ważne powo-
dy” nie mieszczą się okoliczności noszące cechy kaprysu, fanaberii, snobizmu czy 
przekory wnioskodawcy niezadowolonego ze swojego „złego” nazwiska. Zwa-
żywszy na to podnoszona przez skarżącą niesporna już na etapie postępowania 
sądowo-administracyjnego okoliczność niechęci do nazwiska naturalnego ojca 
czy zawarcie małżeństwa przez jej matkę z innym mężczyzną i przyjęcie przez 
nią nazwiska tego mężczyzny nie mieści się w przesłance „ważne powody”. Istot-
niejszy dla rozstrzygniętej wyrokiem sprawy jest natomiast inny płynący z analizy 
krajowej praktyki orzeczniczej wniosek, a mianowicie, że praktyka ta (zwłasz-
cza sądów administracyjnych) przyjmuje za „ważny powód” zmiany nazwiska 
relacje personalne stanowiące element pojęcia życie rodzinne, w szczególności 
zaś więzi emocjonalne i psychiczne z członkami danej rodziny. Nazwisko jako 

8 CBOSA.
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element integralnie związany z życiem rodzinnym, co znajduje uzasadnienie 
w tym, że nazwisko identyfi kuje człowieka, wskazuje na jego przynależność do 
określonej rodziny. Mając natomiast na uwadze wskazane już znaczenie prawa 
międzynarodowego dla wykładni prawa krajowego, podnieść też trzeba, że tezę 
tą uzasadnia wymienione w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka, a także 
gwarantowane w art. 47 Konstytucji RP prawo do życia rodzinnego i prywatnego. 
Uwzględniając ten element w wykładni przesłanki „ważne powody”, za nieupraw-
niony należy uznać pogląd, że skoro prawo do życia rodzinnego – co jest oczy-
wiste – nie ma swojej treści normatywnej, bowiem ustawodawca tak krajowy, 
jak i Rada Europy, jedynie je wysławia, to nazwisko nie stanowi elementu prawa 
do życia rodzinnego i nie jest objęte ochroną w ramach tego prawa. Tak ogólne 
wyrażenie praw podstawowych jest bowiem konsekwencją przyjętej koncepcji 
praw podstawowych i uznania Konwencji za „żywy instrument”, którego treść 
podlega dynamicznej wykładni stosownie do zmian zachodzących w świadomo-
ści europejskiej i w życiu społecznym poszczególnych państw – stron Konwencji. 
Treść praw i wolności podstawowych z założenia ma być adekwatna dla aktual-
nych potrzeb społecznych. Treść prawa do życia rodzinnego dookreśla natomiast 
Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie. Trybunał ten – nadając treść 
wskazanemu w art. 8 Konwencji prawu do życia prywatnego i rodzinnego – po 
raz pierwszy już we wczesnych latach 90. uznał imię i nazwiska za objęte ochroną 
tegoż przepisu. W sprawie Burghartz9, wyraźnie stwierdził, że nazwisko, mimo 
że nie jest wyraźnie wymienione w art. 8 Konwencji, jako środek identyfi kacji 
osobistej oraz powiązania z rodziną, musi być uznane za część życia prywatnego 
i rodzinnego, z której można korzystać bez dyskryminacji ze względu na płeć. 
W sprawie Guillot10 Trybunał wyjaśnił ponadto, że wybór przez rodziców imienia 
dziecka jest kwestia osobistą i związaną z uczuciami, a zatem objęty jest ich sferą 
prywatną. Zmiana nazwiska i wydanie dokumentów urzędowych związane ze 
zmianą płci zostały uznane za objęte prawem do poszanowania życia prywatnego 
w rozumieniu art. 8 §  1 Konwencji. Z uwagi na to ostatnie orzeczenie trzeba 
dodać, że Trybunał w zależności od siły, charakteru i cech związku osobistego 
nazwisko traktuje jako objęte zakresem bądź prawa do życia prywatnego bądź 
prawa do życia rodzinnego, co nie zmienia ostatecznego rezultatu, skoro oba one 
są objęte ochroną art. 8 Konwencji (zob. I. Roagna, Ochrona prawa do poszanowa-
nia życia prywatnego i rodzinnego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Rada 
Europy, Strasburg 2012, s. 18 i 30). W polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego 
na tle art. 47 Konstytucji RP podkreśla się, że ustrojodawca – świadom tego 
co łączy poszczególne użyte w tym przepisie terminy (w tym życie prywatne 

9 Wyrok ETPCz z dnia 22 lutego 1994 r., Nr 16213/90, LEX nr 80538.
10 Wyrok ETPCz z dnia 24 października 1996 r., Nr 22500/93, LEX nr 79992.
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i rodzinne) – nie pragnął nadać ich wyróżnieniu cech rozłącznych, a zaakcento-
wawszy różnice między nimi, podkreślił, że można je traktować jako elementy 
samoistne. Zwraca się też uwagę na pojawiające się nowe potrzeby społeczne 
i odzwierciedlające je poglądy nauki oraz orzecznictwa sądowego. Akcentuje się 
nadto, że życie rodzinne, aczkolwiek związane z życiem prywatnym (rozumia-
nym jako wewnętrzne przeżycia osobiste [jednostkowe] człowieka i ich oceny, 
refl eksje dotyczące wydarzeń zewnętrznych i jego wyrażenie zmysłowe, a także 
stan zdrowia), dotyczy szerszej sfery przeżyć i zdarzeń związanych z rodziną 
(zob. np. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 
2009, s. 245–246).

Rozważenia wymaga zatem, czy wskazywane przez skarżącą relacje (więzi 
emocjonalne, psychiczne i gospodarcze) z osobą tej samej płci mogą być uznane 
za relacje rodzinne i czy gdyby miały one charakter trwały mogłyby być uznane 
za „ważny powód” zmiany nazwiska rodowego skarżącej na nazwisko noszone 
przez partnerkę.

W prawie polskim nie ma uniwersalnej defi nicji rodziny. Wręcz przeciwnie 
dla potrzeb danej regulacji prawnej i wyłącznie na gruncie tej regulacji (np. prawa 
rodzinnego, spadkowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, egzekucji 
administracyjnej itd.) ustawodawca konstruuje wprost lub pośrednio różne de-
fi nicje normatywne. Ich analiza pozwala jednakże na sformułowanie katalogu 
wspólnych elementów właściwych pojęciu „rodzina”. Obejmuje ono – niezależnie 
od celu, dla którego poszczególne defi nicje zostały sformułowane – pozostawanie 
we wspólnocie; istnienie więzi czy to prawnych [czy to] faktycznych (więzów 
krwi, emocjonalnych czy gospodarczych) oraz trwały charakter tych więzi. Usta-
wa o zmianie imienia i nazwiska posługuje się jednie w art. 5 i wyłącznie dla po-
trzeb jego zastosowania pojęciem członków rodziny, zaś w art. 3 pkt 3 obejmuje 
nim małżonka i wstępnego osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska. 
Jednakże pojęcie to – biorąc pod uwagę zakres podmiotowy zastosowania art. 
4 ust. 1 u.z.i.n. – ma zastosowanie jedynie w przypadku wyboru nazwiska, zali-
czanego do katalogu szczególnie chronionych, tj. nazwisk historycznych, wsła-
wionych w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo 
wojskowej. Stanowi ono dodatkową (negatywną) przesłankę zmiany nazwiska 
mającą zastosowanie wyłącznie w przypadku wskazania we wniosku nazwiska 
należącego do wskazanej kategorii. Nie można zatem odnosić pojęcia „życie ro-
dzinne” wyłącznie do osób objętych tą defi nicją. Pojęcie „życia rodzinnego” na 
gruncie prawa krajowego trzeba natomiast interpretować z uwzględnieniem art. 
8 Konwencji o ochronie praw człowieka i art. 47 Konstytucji RP. Pojęcie „życia 
rodzinnego”, rozumianego jako życie osób jednej płci pozostających w związkach 
emocjonalnych, płciowych i gospodarczych, po raz pierwszy zostało „zdefi nio-
wane” przez Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 24 czerwca 2010  r., 
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w sprawie Schalk i Kopf, nr 30141/04, LEX nr 584459, uznawanym w doktrynie 
za fundamentalne i przełomowe dla oceny praw par jednopłciowych (np. M. 
Górski, Glosa do wyroku Trybunału z dnia 24 czerwca 2010  r., 30141/04; K. 
Bem, Glosa do wyroku Trybunału z dnia 24 czerwca 2010  r., 30141/04, LEX/
el. 2010). W § 90–§ 95 tego orzeczenia Trybunał – uznając za niewątpliwe, że 
związek osób tej samej płci mieści się, jak przyjmowano dotychczas, w pojęciu 
„życia prywatnego” w rozumieniu art. 8 Konwencji – przywołał swoje dotychcza-
sowe ugruntowane orzecznictwo odnoszące się do par różnopłciowych, zgodnie 
z którym pojęcie „rodziny” nie jest ograniczone wyłącznie do związków małżeń-
skich, ale również obejmuje swoją treścią inne faktyczne więzy „rodzinne”, gdzie 
strony pozostają ze sobą w związku pozamałżeńskim. Trybunał podkreślił też, że 
jego orzecznictwo dotychczas jedynie akceptowało, że emocjonalny i seksualny 
związek pary jednopłciowej stanowi „życie prywatne”, ale nie uznawało, że taki 
związek stanowi „życie rodzinne” nawet w przypadkach długotrwałych związ-
ków zamieszkujących ze sobą wspólnie konkubentów, a państwa członkowskie 
z uwagi na brak szerokiej płaszczyzny porozumienia w tym zakresie pomiędzy 
państwami – stronami Konwencji cieszyły się szerokim marginesem uznania. 
Jednakże Trybunał zauważył, że od 2001 r., gdy została wydana decyzja w sprawie 
Mata Estevez, nastąpiła w wielu państwach–stronach gwałtowna ewolucja w spo-
łecznym podejściu do par jednopłciowych. Od tego czasu, znacząca liczba państw 
uznała na gruncie prawa krajowego uprawnienia par jednopłciowych (§ 27–30). 
Pewne postanowienia prawa UE również odzwierciedlają rosnącą tendencję, by 
obejmować pary jednopłciowe pojęciem „rodzina”. Mając na uwadze tę ewolucję, 
Trybunał uznał za sztuczne podtrzymywanie poglądu, że w przeciwieństwie do 
par różnopłciowych, pary homoseksualne nie mogą korzystać z „życia rodzinne-
go” dla celów art. 8. W rezultacie, związek skarżących, będących konkubentami 
tej samej płci, żyjącymi w trwałym, stabilnym związku faktycznym, mieści się 
w pojęciu „życia rodzinnego”, tak samo jak w analogicznej sytuacji mieściłby się 
związek pary różnopłciowej. W związku z powyższym, Trybunał skonkludował, 
że okoliczności niniejszej sprawy, wypełniają pojęcie „życia prywatnego” jak 
również, „życia rodzinnego” w rozumieniu art. 8. W rezultacie znajduje zasto-
sowanie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji (czyli dyskryminacja z uwagi na brak 
poszanowania życia rodzinnego pary jednopłciowej).

Od daty wydania tego orzeczenia Trybunał Praw Człowieka konsekwentnie 
już przyjmuje to stanowisko w swoich orzeczeniach w sprawach z elementem 
spornym na tle płci lub orientacji seksualnej, wprost stwierdzając, że związek za-
mieszkującej wspólnie pary jednopłciowej będącej w stałym, faktycznym związku 
partnerskim, wchodzi w zakres stosowania pojęcia „życia rodzinnego”, tak samo 
jak wchodziłby w zakres stosowania tego pojęcia związek osób o różnej płci 
znajdujący się w takiej samej sytuacji (zob. np. orzeczenie Trybunału z dnia 19 
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lutego 2013 r., w sprawie X i inni przeciwko Austrii, nr 19010/07; decyzja z dnia 
7 maja 2013 r., nr 8017/11, LEX nr 1315539; wyrok z dnia 7 listopada 2013 r., 
w sprawie Vallianatos i inni przeciwko Grecji, nr 29381/09, LEX nr 1383329).

Stanowiące element prawa do życia rodzinnego, pojęcie rodziny, wraz 
z ewoluującymi postawami społeczeństwa europejskiego i nadal zmieniającymi 
się zwyczajami, uległo zatem zmianie. Obecnie Trybunał Praw Człowieka wie-
lokrotnie stwierdza, że pojęcie „życia rodzinnego” w art. 8 nie jest ograniczone 
wyłącznie do rodzin opartych na małżeństwie i może obejmować inne relacje 
faktyczne. Rozstrzygając, czy relacja może być uznana za stanowiącą „życie ro-
dzinne”, Trybunał uwzględnia jednakże wiele czynników, w tym okoliczność, 
czy para mieszka razem, długość ich relacji oraz okoliczność, czy skarżący wy-
kazali ich wzajemne zaangażowanie poprzez posiadanie wspólnych dzieci lub 
w jakikolwiek inny sposób. Elastyczne podejście Trybunału uwzględnia różno-
rodność form rodzinnych w państwach członkowskich Rady Europy, a także 
konsekwencje ewentualnych kryzysów i kierunki obecnego rozwoju. Faktyczne 
życie rodzinne jest zatem uznane przez Konwencję na takiej samej podstawie, 
jak formalnie ustanowione więzy. Fakt, że Trybunał decyduje, czy istnieje życie 
rodzinne w każdym indywidualnym przypadku, oceniając bliskie więzy osobiste 
istniejące pomiędzy stronami, oznacza że niemożliwe jest wyliczenie wszyst-
kich relacji stanowiących życie rodzinne. W każdym razie, jeśli sytuacja nie jest 
objęta zakresem pojęcia „życia rodzinnego”, może ona korzystać z ochrony art. 
8 w kontekście „życia prywatnego” (zob. orzeczenia podane przez I. Roagna, 
Ochrona prawa do poszanowania..., s. 28). W sprawie Johnston11 Trybunał wyja-
śnił, że pary niebędące małżeństwami, które w sposób ciągły i trwały mieszkają 
ze sobą ze swymi dziećmi są zwykle uznawane za prowadzące życie rodzinne, 
stając się w ten sposób nie do odróżnienia od podobnej formacji społecznej 
opartej na małżeństwie. Brak więzów krwi nie będzie automatycznie wykluczać 
relacji z zakresu pojęcia rodziny. (...) Sama obecność więzów biologicznych, 
bez żadnych dodatkowych elementów wskazujących na istnienie bliskiej relacji 
osobistej, nie wystarcza zdaniem Trybunału do objęcia jej ochroną art. 8 (zob. 
I. Roagna, Ochrona prawa do poszanowania..., s. 30–31 i podane tam orzeczenia 
Trybunału Praw Człowieka).

Z powyższego wynika, że Trybunał – dostrzegając zmiany społeczne oraz 
zmiany w postrzeganiu kwestii społecznych, dotyczących stanu cywilnego 
i związków międzyludzkich – podnosi, że obecnie prowadzenie życia rodzinnego 
lub prywatnego może opierać się na więcej niż jednym modelu i obok trady-
cyjnych małżeństw poszczególne państwa członkowskie przewidują inne formy 
prawne związków pozamałżeńskich: nieliczne małżeństwa osób jednopłciowych, 

11 Wyrok ETPCz z dnia 18 grudnia 1986 r., nr 9697/82, LEX nr 81010.



Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych  215

liczniejsze przypadki związków partnerskich – tak osób różnopłciowych, jak 
i jednopłciowych, a także związki osób transseksualnych.

Konkludując wnioski płynące z analizy regulacji materialnoprawnej, trzeba 
stwierdzić, że u.z.i.n. stanowi samodzielną podstawę zmiany nazwiska, nieza-
leżnie od statusu cywilnego wnioskodawcy, w tym pozostawania przez niego 
w związku małżeńskim; pojęcie „życia rodzinnego”, uznawane w krajowej prak-
tyce za „ważny powód” zmiany nazwiska, obejmuje zakresem podmiotowym 
również osoby pozostające w związku konkubenckim osób tej samej i różnej 
płci; konstrukcja prawna zmiany nazwiska w trybie administracyjnym oparta 
jest – odmiennie niż np. na gruncie kategorycznego w treści przepisu art. 4a pol-
skiej ustawy o podatku od spadków i darowizn12 – na pojęciu niedookreślonym 
„ważny powód” i uznaniu administracyjnym, co umożliwia objęcie jej zakresem 
także konkubentów. Dla sytuacji prawnej osób pozostających w związkach part-
nerskich istotne znaczenie ma zatem treść krajowej regulacji materialnoprawnej, 
normującej określoną sferę, w tej sprawie u.z.i.n. W konsekwencji stwierdzić 
należy, że sytuacja administracyjnoprawna jednostki w zależności od przyjęcia 
przez ustawodawcę ścisłej [lub] szerokiej regulacji może wyłączać stosowanie 
konsekwencji prawnych wobec osób pozostających w takich związkach, bądź 
przez brak regulacji wyznaczających zakres podmiotowy obejmować je konse-
kwencjami materialnymi. Rozważając konsekwencje prawne pozostawania skar-
żącej w faktycznym związku partnerskim z osobą tej samej płci dla zmiany jej 
nazwiska na nazwisko noszone przez partnerkę, z punktu widzenia u.z.i.n., nie ma 
zatem żadnych prawnych powodów wyłączających przyjęcie, iż ten fakt nie może 
stanowić „ważnego powodu” zmiany nazwiska, o ile zostałoby w niewątpliwy 
sposób udowodnione, iż skarżąca prowadzi faktycznie życie rodzinne. Oznacza 
to, że dokonana przez organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wykładnia po-
jęcia „ważne powody” – ograniczająca zakres zastosowania art. 4 ust. 1 u.z.i.n. 
do małżonków – jest wadliwa.

W zakresie normatywnego wzorca procesowego trzeba z kolei wskazać, iż 
zmiana nazwiska na podstawie art. 4 u.z.i.n. została – na co wskazuje użyty w tym 
przepisie zwrot „można dokonać” – pozostawiona uznaniu administracyjnemu 
organu rozpoznającemu wniosek o zmianę nazwiska. Uznanie administracyj-
ne – odnoszące się odmiennie niż pojęcia niedookreślone do ostatniego etapu 
stosowania normy prawnej, tj. jej subsumpcji (wyboru konsekwencji prawnych 
normy prawnej w doniesieniu do konkretnego stanu faktycznego) – sprowa-
dza się do rozgraniczenia sprzecznych interesów, a mianowicie interesu strony 
oraz interesu społecznego, i danie priorytetu jednemu z nich na tle okoliczności 

12 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 205, ze zm.).
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faktycznych danej sprawy. Pozostawienie organowi administracji publicznej 
swobody wyboru konsekwencji prawnych oznacza, że organ ten nawet w przy-
padku zaistnienia ustawowo określonych przesłanek, w tym wypadku „ważnych 
powodów”, w szczególności wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1–4 u.z.i.n., nie 
jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska. Jednakże 
jak słusznie podkreślono w wyrokach WSA w Łodzi z dnia 31 stycznia 2012 r., 
sygn. akt III SA/Łd 1/12, LEX nr 1114221 oraz z dnia 25 października 2012 r., 
sygn. akt III SA/Łd 732/12, LEX nr 1235392, odmowa uwzględnienia wniosku 
strony nakłada na organ obowiązek racjonalnego i przekonującego uzasadnienia 
zajętego stanowiska. Przed zastosowaniem instytucji uznania administracyjnego 
organ administracji zobowiązany jest przeprowadzić w sposób odpowiadający 
wymogom określonym w K.p.a. postępowanie wyjaśniające, tj. w sposób wyczer-
pujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy oraz ustalić, czy w przypad-
ku wnioskodawcy nie zachodzą „ważne powody”, a następnie uzasadnić zajęte 
w sprawie stanowisko. W wyrokach tych sąd podniósł nadto, że sądowa kontrola 
uznania administracyjnego jest ograniczona wyłącznie do oceny tego, czy w spra-
wie zachodzą warunki materialnoprawne, uzasadniające skorzystanie przez or-
gan administracji z przysługujących mu uprawnień, czy wydanie decyzji zostało 
poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem, z zachowaniem 
przepisów procedury administracyjnej i czy dokonana przez organy administra-
cji ocena okoliczności sprawy nie nosi cech dowolności lub nie przekroczyła 
dopuszczalnej granicy swobodnej interpretacji pojęcia „ważne powody”.

W procesie dokonywania przez administrację publiczną wyboru konse-
kwencji prawnych należy uwzględnić ukształtowaną przez Trybunał Praw Czło-
wieka doktrynę marginesu swobodnej oceny. Ustawodawca międzynarodowy 
pozostawił bowiem państwom – stronom Konwencji pewną autonomię przy 
podejmowaniu decyzji co do tego, czy ingerencja w określone w art. 8 ust. 1 Kon-
wencji prawo do życia rodzinnego jest „konieczna w demokratycznym państwie”. 
W ust. 2 art. 8 Konwencji wprost stwierdził, że ingerencja władzy w to prawo 
jest dopuszczalna w przypadkach przewidzianych przez ustawę i koniecznych 
z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 
gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 
zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Z przepisu tego 
wynika więc jednoznacznie, iż ograniczenie tego prawa podstawowego musi speł-
niać kumulatywnie dwa warunki: wynikać z ustawy i jednocześnie musi służyć 
ochronie jednej z wymienionych w tym przepisie wartości. Także art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP stanowi, że ograniczenia korzystania z konstytucyjnych praw 
i wolności mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego 
bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw 
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innych osób. Ograniczenia te nie mogą jednak naruszać istoty wolności i praw. 
Dopuszczalność wprowadzenia ograniczeń uzależniona jest zatem od spełnie-
nia materialnych przesłanek wprowadzenia tych ograniczeń, w szczególności 
wymogu ich konieczności i proporcjonalności, oraz wymaga uzasadnienia ich 
wprowadzenia ważnym interesem, ze względu na który ograniczenia są wpro-
wadzane (tak też: S. Biernat, M. Niedźwiedź, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, 
A. Wrobel [red.], System prawa administracyjnego, t. 2: Konstytucyjne podstawy 
funkcjonowania administracji publicznej. Warszawa 2012, s.  108). Przyznany 
państwom w ust. 2 art. 8 Konwencji margines swobody nie jest, jak podkreśla 
Trybunał, nieograniczony. Zawarte w art. 8 ust. 1 Konwencji sformułowanie 
„poszanowanie” – choć jak sam Trybunał zauważa – nie jest ściśle zdefi niowane 
i przez to wymaga w procesie jego wykładni uwzględnienia istniejącej w ukła-
dających się państwach różnorodnej praktyki i prawa pozytywnego, to jednak 
wymaga uwzględnienia pewnych czynników. Są to: znaczenie interesu obecne-
go w danej sprawie, okoliczność, czy sprawa dotyczy „podstawowych wartości” 
lub „zasadniczych aspektów” życia prywatnego, wpływ ograniczenia na sytuację 
jednostki przez rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością społeczną a prawem, spój-
ność praktyk administracyjnych i prawnych w ramach systemu krajowego oraz 
wpływ przedmiotowego obowiązku pozytywnego na zainteresowane państwo 
(wyrok ETPC z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie Hämäläinen przeciwko Finlandii, 
nr 37359/09, LEX nr 1486311; wyrok z dnia 21 lipca 2015 r., w sprawie Oliari 
i inni przeciwko Włochom, nr 18766/11, www.echr.coe.int). Ocena zasadności 
skorzystania przez państwo z autonomii przy podejmowaniu decyzji dokonywa-
na jest przy użyciu trzech kryteriów: czy istniała „nagląca konieczność społeczna” 
uzasadniająca ingerencję, czy „środki użyte pozostawały w proporcji do celów, 
które zamierzano osiągnąć” i czy „powody ingerencji przedstawione przez wła-
dze państwowe były relewantne i wystarczające”. Trybunał – doprecyzowując 
w swoim orzecznictwie granice marginesu – uwzględnia również obecność lub 
brak między państwami stronami konsensusu w jakiejś kwestii oraz okoliczności, 
przedmiot sprawy i jej kontekst. I tak, Trybunał przyjmuje, że nie podlega swo-
bodzie oceny państwa uznanie korekty płci osoby po operacji chirurgicznej (§ 
39 wyroku Trybunału z dnia 23 maja 2003 r., w sprawie Grant przeciwko Zjedno-
czonemu Królestwu, nr 32570/03); dozwolony państwu margines jest ograniczo-
ny gdy sprawa dotyczy szczególnie ważnego aspektu egzystencji lub tożsamości 
osoby, szerszy zakres swobody ma jednakże, gdy nie ma konsensusu między 
państwami członkowskimi Rady Europy a sprawa rodzi drażliwe kwestie moralne 
lub etyczne albo państwo musi zachować równowagę pomiędzy konkurującymi 
ze sobą interesami prywatnymi i publicznymi lub prawami konwencyjnymi (por. 
§  159–§ 187 wyrok z dnia 21 lipca 2015  r., w sprawie Oliari i inni przeciwko 
Włochom, nr 18766/11, LEX nr 1757403; § 55–§ 65 wyrok z dnia 26 czerwca 
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2014 r., w sprawie Mennesson przeciwko Francji oraz Labassee przeciwko Francji, nr 
65192 i 65941/11, LEX nr 1475119, www.echr.coe.int); wąski margines uznania 
państw występuje, kiedy sprawa opiera się o względy takie jak płeć lub orientacja 
seksualna (wyrok Trybunału z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie Vallianatos i inni 
przeciwko Grecji, nr 29281/09, LEX nr 1383329, www.echr.coe.int), a zasada 
proporcjonalności wymaga wykazania, że wybrany przez państwo środek był 
konieczny w danych okolicznościach (wyrok Trybunału z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie Kozak przeciwko Polsce, nr 13102/02); szeroki margines swobody 
jest zazwyczaj przyznawany państwu na mocy Konwencji wówczas, gdy chodzi 
o środki ogólne z zakresu gospodarczej lub społecznej strategii (wyrok Trybunał 
z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii, nr 30141/04, 
LEX nr 584459). Tytułem przykładu granic marginesu swobody państw wskazać 
należy dwa wyroki Trybunału, tj.: wyrok z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Oliari 
i inni przeciwko Włochom, nr 18766/11 oraz wyrok z dnia 7 listopada 2013  r. 
w sprawie Vallianatos i inni przeciwko Grecji, nr 29281/09, LEX nr 1383329. 
W pierwszym z nich Trybunał – zwracając uwagę na stały międzynarodowy 
trend w kierunku prawnego uznania związków jednopłciowych (szczególnie 
w krajach obu Ameryk i Azji) oraz gwałtowny rozwój tego trendu w Europie od 
czasu podjęcia wyroku w sprawie Schalk i Kopf – skonkludował, że rząd włoski 
wykroczył poza swój margines uznania i nie wywiązał się ze swego pozytyw-
nego obowiązku zapewnienia, by skarżący mieli dostęp do specjalnej regulacji 
prawnej zapewniającej uznanie i ochronę związków jednopłciowych. W drugim 
– podkreślając jasny kształtujący się trend w systemach państw członkowskich 
Rady Europy dopuszczających jakąś formę zarejestrowania partnerstwa inną niż 
małżeństwo – Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 w zw. z art. 14 Konwencji 
poprzez wyłączenie par jednopłciowych z zakresu zastosowania greckiej ustawy 
rejestrowanego partnerstwa.

Powyższe standardy nie zostały zachowane w niniejszej sprawie. Organ 
– wadliwie uznając, iż pozostawanie przez skarżącą w związku konkubenckim 
z osobą tej samej płci nie stanowi „ważnego powodu” zmiany nazwiska – zanie-
chał przeprowadzenia postępowania dowodowego i wyjaśniającego na okolicz-
ność prowadzenia przez nią „życia rodzinnego”. Tymczasem uznanie wskazanych 
przez skarżącą okoliczności za „ważny powód” do zmiany nazwiska skutkowało 
koniecznością zbadania, czy relacje między skarżącą a partnerką noszą znamiona 
faktycznego wspólnego pożycia zarówno w zakresie więzi uczuciowych, fi zycz-
nych, jak i gospodarczych, a także charakteru tych więzi (trwałości i stabilności).

Organ administracji publicznej wobec stanowiska Trybunału Praw Czło-
wieka obowiązany był z uwagi na treść art. 4 u.z.i.n. i art. 8 ust. 2 Konwencji 
oraz art. 47 Konstytucji RP szczegółowo wykazać także zasadność zastosowane-
go w sprawie krajowego środka. To że rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej 
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zostało pozostawione swobodzie organu i należy do sfery polityki administro-
wania przez krajową administrację, co oznacza, że zakres sądowej kontroli takiej 
sprawy jest ograniczony do zachowania przez administrację reguł postępowania, 
nie zwalnia tej administracji z obowiązku wykazania zasadności ingerencji w pra-
wo podstawowe skarżącej, tj. prawa do życia rodzinnego, i wykazania wyższości 
innych wartości nad respektowaniem tego prawa. Uzasadnienie zaskarżonej de-
cyzji nie spełnia tego wymogu, a więc i warunków określonych w art. 107 § 4 
i art. 11 K.p.a. Nie wykazano w nim w ogóle – wymaganego przez Trybunał 
od państw – jaki uszczerbek dla ogółu społeczeństwa spowodowałaby zmiana 
nazwiska skarżącej na nazwisko partnerki oraz co zdaniem organu odpowiada 
interesom społeczeństwa jako takiego i z jakich powodów organ uznaje, że in-
teres społeczny uzasadnia odmowę zmiany nazwiska. Stało się tak dlatego, że 
organ uznał, iż okoliczność powoływania się przez skarżąca na okoliczność życia 
rodzinnego nie stanowi „ważnego powodu”. Jednocześnie organ nie wskazał wy-
maganych przez Trybunał racjonalnych i ważkich motywów, które doprowadziły 
go do wniosku, że prowadzenie życia rodzinnego, łączące skarżącą i partnerkę 
relacje nie stanowią „ważnego powodu” zmiany nazwiska, choć organowi zna-
ny był fakt, iż w innym przypadku inny organ związek dwu osób tej samej płci 
uznał za „ważny powód” zmiany nazwiska. Okoliczności tej – pomimo tego, iż 
decyzje w indywidualnych sprawach nie są wiążące dla innych organów – nie 
można pominąć, bowiem w świetle orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka 
wskazuje to na odmienną praktykę krajową. W konsekwencji organ nie dokonał 
również ważenia interesu społecznego i słusznego interesu skarżącej, podczas gdy 
wymagało to szczegółowego odniesienia się do tego zagadnienia, tym bardziej 
biorąc obecne potrzeby społeczne do uregulowania sytuacji prawnej znacznej 
grupy osób pozostających w związkach partnerskich, w tym w szczególności osób 
homoseksualnych, i ich uzewnętrznianie w czasie, kiedy organy administracji 
publicznej prowadziły postępowanie w tej sprawie. Ich wyrazem są przedkłada-
ne (a poprzedzone analizą danych GUS) projekty ustaw regulujących sytuację 
prawną tej grupy społeczeństwa polskiego, tj. projekt ustawy o uzgodnieniu płci 
z dnia 3 stycznia 2013 r. (druk sejmowy nr 1469), projekt R. Biedronia z dnia 
22 maja 2012 r. (druk sejmowy nr 554), projekt R. Biedronia z 1 lipca 2013 r. 
(druk sejmowy nr 2383), projekt R. Kalisza z dnia 29 stycznia 2013  r. (druk 
sejmowy nr 2381), projekt R. Kalisza z dnia 19 maja 2011 r. (druk sejmowy nr 
4418). Ten pierwszy projekt po przeprowadzeniu procedury legislacyjnej został 
uchwalony przez Sejm na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r., zaś w dniu 24 
lipca 2015 r. został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Sejmu. Co prawda 
ustawa o uzgodnieniu płci została zawetowana przez Prezydenta w dniu 2 paź-
dziernika 2015 r., niemniej jednak oznacza to, iż także w Polsce został osiągnię-
ty pewien konsensus społeczny w tej delikatnej społecznie kwestii, zaś samo 
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uchwalenie ustawy dowodzi zmiany myślenia w podejściu do konieczności ure-
gulowania statusu prawnego tej grupy społecznej. Tym samym ustawodawca, 
będący przecież reprezentantem całego narodu, odpowiedział na ważną potrzebę 
społeczną, czyniąc to w oparciu o konieczne do podjęcia takiej decyzji badanie 
oczekiwań społecznych. Co oczywiste, w dacie podejmowania tej decyzji prace 
legislacyjne nad projektem tej ustawy były w toku, jednakże sam fakt podjęcia 
prac legislacyjnych nad tym projektem, jak i towarzyszące tym pracom debaty, 
winny być sygnałem dla organu co do tego, że na przestrzeni ostatnich lat w Pol-
sce zmieniło się znacznie podejście do zaspokojenia potrzeb społecznych osób 
pozostających w związkach partnerskich. Nie bez znaczenia jest i ta okoliczność, 
że Komitet Ministrów (w swej rekomendacji nr CM/Rec (2010)5) wezwał pań-
stwa członkowskie, w których prawo krajowe nie uznało i nie przyznało praw 
i zobowiązań zarejestrowanym związkom partnerskim osób tej samej płci, do 
rozważenia możliwości zapewnienia parom jednopłciowym prawnych lub innych 
środków pozwalających na rozwiązanie praktycznych problemów wynikających 
z otaczającej ich rzeczywistości społecznej, zaś Zgromadzenie Parlamentu Rady 
Europy na posiedzeniu nr 17 w dniu 29 kwietnia 2010  r. przyjęło Rezolucję 
1728 (2010) w sprawie dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości 
płciowej. Nie ma większego znaczenia, że akty te należą do kategorii soft -law, 
gdyż akty te wyznaczają kierunki działań państw – stron Rady Europy i są one 
obowiązane je uwzględnić w dalszej lub bliższej przyszłości w swoim prawodaw-
stwie. Niezależnie od tego uzasadnienie zaskarżonej decyzji zawiera wewnętrz-
ną sprzeczność. Organ – przyznając, iż skarżąca pozostaje w związku z osobą 
tej samej płci – jednocześnie stwierdza, że one „prawdopodobnie prowadzą 
wspólne gospodarstwo domowe”, nie przeprowadzając jednak odpowiedniego 
postępowania na tę okoliczność. Tymczasem rozstrzygnięcie sprawy nie może 
opierać się na przypuszczeniach organu, lecz na faktach udowodnionych. Dalej 
organ – powołując się na objęcie ochroną prawną małżeństw – stwierdza, że 
jednym z atrybutów małżeństwa jest wybór nazwiska, po czym podnosi, że nie 
ma możliwości rozszerzenia wyboru nazwiska na związki partnerskie, a zmiana 
nazwiska przez jednego z partnerów nie powoduje zmiany stosunku prawnego 
między osobami pozostającymi w związku partnerskim. Wobec tego argumenta-
cja organu nie jest logiczna i konsekwentna. Tak sporządzone uzasadnienie nie 
spełnia zatem wymogu przekonywania o zasadności podjętego rozstrzygnięcia 
ocenianego wedle kryterium obiektywnego.

Z uwagi na konstrukcję i treść uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie spo-
sób nie uznać za zasadny również zarzut skargi naruszenia wyrażonego w art. 
14 Konwencji zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Nie 
sposób oprzeć się wrażeniu – choć nie zostało to wprost wyrażone w decyzji 
– że właśnie orientacja seksualna skarżącej była podstawą negatywnej decyzji, 
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zwłaszcza wobec nie wykazania kolizji jej potrzeb z interesem społecznym, co 
zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawnego jest niedopuszczal-
ne. Trybunał Praw Człowieka – konsekwentnie przyjmując, że stały i stabilny 
związek uczuciowy i intymny dwóch osób tej samej płci jest objęty pojęciem 
„życia rodzinnego” w rozumieniu art. 8 Konwencji – jednocześnie stwierdza, że 
zasługuje on na ochronę na podstawie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Z orzecz-
nictwa strasburskiego wynika, że dyskryminacja występuje, gdy – w odniesieniu 
do gwarantowania praw i wolności chronionych przez Konwencję – zastosowano 
niedozwolone kryteria różnicujące sytuacje osób, które znajdują się w porówny-
walnej sytuacji, a rozróżnienie to ma charakter arbitralny i prowadzi do mniej 
korzystnego traktowania, zaś zastosowany środek jest nieproporcjonalny dla 
zamierzonego celu, który powinien być legitymowany. Zróżnicowanie statusu 
prawnego jednostki ze względu na orientację seksualną z natury rzeczy ozna-
cza posłużenie się szczególnie wrażliwym kryterium, toteż w praktyce punkt 
ciężkości przy badaniu, czy dany środek jest dyskryminujący przesuwa się na 
kwestię legitymowanego celu i zasady proporcjonalności. Podnieść też trzeba, że 
w sprawie z elementem na tle płci czy orientacji seksualnej Trybunał stawia pań-
stwom stronom wyższe wymagania w określaniu ograniczeń praw podstawowych 
i konsekwentnie stwierdza naruszenie Konwencji każdorazowo, gdy państwo 
nie przedstawi w ogóle, a nawet w racjonalny sposób, konieczności ingerencji 
w prawo podstawowe. I tak, Trybunał stwierdza, że pojęcie dyskryminacji w ro-
zumieniu art. 14 Konwencji obejmuje również przypadki, w których osoba lub 
grupa jest traktowana, bez odpowiedniego uzasadnienia, mniej korzystnie, nawet 
jeżeli to bardziej korzystne traktowanie nie jest wymagane przez Konwencję. 
Różnica w traktowaniu osób znajdujących się w porównywalnych sytuacjach jest 
dyskryminująca, jeżeli nie ma obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia; innymi 
słowy, jeżeli nie realizuje uzasadnionego prawnie celu lub jeżeli nie zachodzi 
rozsądna relacja proporcjonalności pomiędzy stosowanymi środkami oraz celem, 
który miał zostać zrealizowany. Układające się państwo korzysta z marginesu 
uznania przy dokonywaniu oceny tego, czy i w jakim zakresie różnice w sytu-
acjach pod innymi względami podobnych uzasadniają różne traktowanie. Uza-
sadnienie różnicowania ze względu na orientację seksualną, wchodzącą w zakres 
stosowania art. 14, wymaga jednakże przedstawienia szczególnie przekonujących 
i poważnych powodów. Zróżnicowanie wynikające jedynie ze względów dotyczą-
cych orientacji seksualnej jest niedopuszczalne na podstawie Konwencji (wyrok 
z dnia 7 listopada 2013  r., nr 29281/0913, LEX nr 1383329; wyrok z dnia 24 
czerwca 2010  r., nr 30141/0414). Trybunał wręcz przyjmuje, że kiedy różnica 

13 Florio i inni vs. Włochy.
14 Schalk i Kopf vs. Austria, LEX nr 584459.
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w traktowaniu opiera się na płci lub orientacji seksualnej, zasada proporcjonal-
ności nie wymaga jedynie, by wybrany środek był generalnie odpowiedni dla 
osiągnięcia realizowanego celu, ale niezbędne jest również wykazanie, że był on 
konieczny w danych okolicznościach. Jeśli zatem powody przedstawione jako 
uzasadnienie różnicy w traktowaniu były oparte wyłącznie na orientacji seksu-
alnej skarżącego, oznacza to dyskryminację w świetle Konwencji. Trzeba więc 
wykazać, iż dla osiągnięcia tego celu koniecznym było wykluczenie określonych 
kategorii osób – w tym przypadku osób żyjących w relacjach homoseksualnych 
– z zakresu stosowania przedmiotowego przepisu prawnego. Jeśli bowiem dane 
zróżnicowanie odnosi się do tej intymnej i wrażliwej sfery życia prywatnego 
jednostki, szczególnie ważkie powody muszą być podniesione przed Trybunałem 
dla uzasadnienia zaskarżonych środków. Ciężar dowodu w tej mierze spoczywa 
na pozwanym rządzie (wyrok z dnia 7 listopada 2013  r., nr 29281/09, LEX 
nr 1383329; wyrok z dnia 2 marca 2010  r. w sprawie Kozak przeciwko Polsce, 
nr 13102/02, LEX nr 560824). Trybunał przypomniał, iż pary jednopłciowe, 
tworzące stabilne i trwałe związki, znajdują się w istotnie podobnej sytuacji do 
sytuacji par różnopłciowych, jeżeli chodzi o potrzebę prawnego uznania oraz 
ochrony związku (wyrok z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko 
Włochom, nr 18766/11, LEX nr 1757403; wyrok z dnia 19 lutego 2013 r. w spra-
wie X i inni przeciwko Austrii, nr 19010/07, LEX nr 1284825, www.echr.coe.int).

W tym aspekcie trzeba zauważyć, że przepis art. 4 u.z.i.n. – jak szcze-
gółowo wskazano – nie zawiera niedozwolonego kryterium różnicującego, co 
pozwala na stwierdzenie, że nie wprowadza on dyskryminacji bezpośredniej. 
Polski ustawodawca nie wyłącza bowiem spod zakresu podmiotowego art. 4 
u.z.i.n. osób pozostających w nieformalnym (konkubenckim) związku z osobą 
różnej, jak i tej samej płci. Nie wprowadza też pełnego katalogu okoliczności 
zmiany nazwiska, ani też nie określa ich w sposób ostry. Wręcz przeciwnie, 
nawet wymienione przykładowo okoliczności – ośmieszające i nielicujące z god-
nością człowieka nazwisko – są ocenne. Jednakże krajowa praktyka wykładni 
i stosowania przez organy państwa tego przepisu prowadzi, czego przykładem 
jest niniejsza sprawa, do takiej dyskryminacji (dyskryminacji pośredniej, ukry-
tej). Poprzez wykładnię przesłanki „ważne powody” organy ograniczyły zakres 
podmiotowy zastosowania tego przepisu, wyłączając z niego osoby pozosta-
jące w związku partnerskim, zwłaszcza tej samej płci. Na gruncie neutralnego 
przepisu art. 4 ust. 1 u.z.i.n. doszło zatem do zróżnicowania sytuacji skarżącej 
w porównaniu z sytuacją osoby heteroseksualnej znajdującej się w takiej samej 
sytuacji faktycznej (w związku partnerskim). Zmiana nazwiska osobie pozosta-
jącej w związku z osobą tej samej czy nawet różnej płci, nie rodzi też obawy 
obejścia prawa, gdyż – pomimo argumentowania przez skarżącą, iż zmiana na-
zwiska na nazwisko partnerki w prawie polskim jest jedyną prawną możliwością 
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zademonstrowania pozostawania w takim związku – nie jest równoznaczna ze 
zmianą stanu cywilnego, w tym z zarejestrowaniem związku partnerskiego czy 
zawarciem związku małżeńskiego, gdyż nie rodzi ono takich skutków prawnych. 
Zmiana nazwiska przez osobę homoseksualną, tak samo jak zmiana nazwiska 
np. przez osobę heteroseksualną niepozostającą w związku małżeńskim czy no-
szącą nazwisko ośmieszające, w odbiorze społecznym również może wywoływać 
takie same odczucia, tj. może mylnie sugerować zmianę stanu cywilnego. Nie 
ma więc żadnej różnicy w sytuacji osoby w zależności od przyczyn zmiany 
dotychczasowego nazwiska. Równie mylące dla otoczenia mogą być dopusz-
czone prawem sytuacje, w których np. noszące to samo imię żony dwu braci 
w wyniku zawarcia małżeństwa przyjęły ich nazwisko i – co nie jest wyjątkowe 
w polskich realiach społecznych – mieszkają na tej samej posesji. Nie można też 
pomijać tej okoliczności faktycznej, że organy administracji publicznej – co jest 
znane z doświadczenia życiowego – zmieniły nazwisko kobiecie pozostającej 
w związku partnerskim z mężczyzną na nazwisko tego mężczyzny i to w sytu-
acji, gdy w każdej chwili mogła ona zawrzeć z nim małżeństwo. Faktem jest też 
wynikająca z akt administracyjnych okoliczność zmiany nazwiska mężczyźnie 
pozostającemu w związku partnerskim z innym mężczyzną. Chodzi tu o zmianę 
nazwiska przez K. L. (decyzja Kierownika USC w K. z dnia 30 grudnia 2014 r.). 
Notoryjnie znane są też przypadki zmiany nazwisko celebrytom z powołaniem 
na okoliczności mieszczące się w pojęciu „życia rodzinnego”, a także obszernie 
opisywana przez zainteresowanych w Internecie sprawa zmiany nazwiska przez 
dwu mężczyzn pozostających w związku partnerskim, tj. przez M. I. i J. S. z K. 
oraz P. G. i M. S. z W. Oznacza to, iż krajowa praktyka administracji publicznej 
nie jest spójna, co tym bardziej wymagało wskazania przez organ powodów in-
gerencji w prawo podstawowe. Ponadto korzystne rozstrzygnięcia innych orga-
nów administracyjnych dowodzą również zmiany przez administrację polityki 
administrowania, zapewne pod wpływem zmian zachodzących w polskim spo-
łeczeństwie i mentalności. Zważywszy na powyższe sytuację skarżącej można 
ocenić jako w sposób nieuzasadniony gorszą od sytuacji przede wszystkim pary 
osób płci przeciwnej będącej w takim samym nieformalnym związku, która nie 
zawierając pomimo takiej możliwości małżeństwa, może jednakże uregulować 
kwestię nazwiska w trybie administracyjnym (por. analogicznie M. Górski, Glo-
sa do wyroku Trybunału z dnia 24 czerwca 2010 r., LEX/el. 2010). W tej sprawie, 
z uwagi na wymóg respektowania orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka, 
należało kierować się w wykładni i stosowaniu art. 4 ust. 1 u.z.i.n. wskazów-
kami Trybunału płynącymi z wyroku z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie Kozak 
przeciwko Polsce, nr 13102/02, zakończonej niekorzystnym dla Polski roz-
strzygnięciem. Pomimo tego, że stanowiący podstawę oceny w sprawie Kozak 
przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych 
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i dodatkach mieszkaniowych15 i zastosowany w niniejszej sprawie art. 4 ust. 1 
u.z.i.n. odnoszą się do sytuacji prawnej jednostki w odmiennej sferze prawnej, 
to jednak oba one nie wprowadzały żadnych ograniczeń zakresu podmiotowego, 
który wyłączałby spod tego zakresu, osobę pozostającą w związku partnerskim 
z osobą tej samej płci, ani zakazu pozwalającego na ukształtowanie stosunku 
prawnego. Z uwagi na wspólną cechę obu tych przepisów: duże podobieństwo 
ich konstrukcji oraz nieostro zredagowanie przesłanki rozstrzygnięcia („fak-
tyczne pozostawanie we wspólnym pożyciu małżeńskim” i „ważne powody”) 
wytyczne Trybunału mogą stanowić dyrektywę kierunkową w niniejszej sprawie 
i dodatkowy argument wspierający. W niniejszej sprawie należało zatem, sto-
sownie do tych wytycznych, dokonać takiej wykładni art. 4 ust. 1 u.z.i.n., aby 
nie prowadziła ona do nieuzasadnionego ograniczenia prawa podstawowego, 
tj. prawa do życia rodzinnego.

Na marginesie dotychczasowych rozważań należy też dodatkowo wskazać 
na inny wniosek płynący z orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka, a to z uwagi 
na wymóg respektowania tego orzecznictwa w wykładni prawa krajowego. Po-
wołując się na to orzecznictwo należy pamiętać o tym, że Trybunał, oceniając 
naruszenie praw objętych ochroną Konwencji, najpierw odwołuje się do swo-
jego wcześniejszego orzecznictwa, po czym rozważa, uwzględniając stan prawa 
krajowego, czy państwo miało pozytywny obowiązek uregulowania określonej 
sytuacji, czy regulacja krajowa nie pozwala na arbitralną i nadmierną ingerencję 
w prawa podstawowe, ostatecznie zaś ocenia, czy biorąc pod uwagę wszystkie 
te elementy, w sprawie doszło do naruszenia zarzucanego prawa podstawowe-
go oraz czy istnieją wystarczające podstawy do zaakceptowania zastosowanego 
przez państwo środka krajowego. Zwracać też należy uwagę na podawane przez 
Trybunał na tle okoliczności danej sprawy i dla potrzeb oceny tej sprawy powo-
dy odstąpienia od jego wcześniejszej utrwalonej linii orzeczniczej. Prawidłowe 
odwoływanie się do orzecznictwa Trybunału – z uwagi na dopuszczalne ogra-
niczenia poszczególnych praw podstawowych – wymaga zatem uwzględnienia 
szczególnych aspektów danej sprawy, a mianowicie czy sprawa, w której zapadło 
dane orzeczenie opiera się na naruszeniu prawa z uwagi na płeć oraz orienta-
cję seksualną. W konsekwencji wspieranie się treścią orzecznictwa Trybunału 
w ocenie danej sprawy przez krajowe organy wymaga uwzględnienia okoliczności 
prawnych, na tle których Trybunał podjął dane orzeczenie. Prowadzi to do wnio-
sku, iż nie jest uprawnione stosowanie swoistego rodzaju „kalki” i automatycz-
nego traktowania wskazówek Trybunału (tak jak to miało miejsce np. w zakresie 
doktryny marginesu swobodnej oceny), zwłaszcza sformułowanych w starszych 
orzeczeniach Trybunału z lat 90. i wcześniejszych. Trybunał wraz z rozwojem 

15 J.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, ze zm. (uchylona z dniem 1 stycznia 2002 r.).
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społecznym i ewolucją instytucji prawnych, a także zmian światopoglądowych 
odchodzi bowiem od swojej wcześniejszej linii orzeczniczej. Trybunał – ocenia-
jąc zakres dopuszczalnej swobody państwa w ograniczeniu danego prawa – też 
zawęża lub rozszerza zakres stosowania Konwencji w zależności od tego, czy 
w sprawie pojawia się aspekt moralny, etyczny, należący do niezwykle delikatnej 
i wrażliwej sfery. Właściwe wspieranie się orzecznictwem Trybunału wymaga 
również uwzględnienia zauważanego i eksponowanego wielokrotnie przez ten 
Trybunał faktu, że Konwencja stanowi żywy akt prawny, żywe narzędzie (living 
instrument), akt który wymaga dynamicznej wykładni i stosowania, a to z uwagi 
na zmieniające się uwarunkowania europejskiego społeczeństwa, zmiany świa-
topoglądu. Trybunał – interpretując poszczególne postanowienia Konwencji 
– odnosi się również do danego przepisu względem innych postanowień Kon-
wencji (ustala więc według obiektywnych kryteriów intencję stron traktatu), 
jak również uwzględnia kontekst historyczny, w jakim umowa została zawarta, 
i współczesny kontekst społeczny, w jakim traktat jest stosowany. W będącej 
przedmiotem oceny w tej sprawie kwestii uwzględnia ewolucję poglądów, jaka 
dokonała się w podejściu społecznym i prawnym do związków osób tej samej 
płci. Formułuje też ogólne poglądy, jednakże oceniając, czy doszło do naruszenia 
prawa podstawowego i zakazu dyskryminacji zawsze czyni to z uwzględnieniem 
pozytywnego prawa krajowego, a także w aspekcie pozytywnego obowiązku 
państwa. Z tego względu szczególnie ostrożnie należy odwoływać się do wcze-
śniejszych orzeczeń tego Trybunału, gdyż w wielu sferach, tak jak w sprawach 
z elementem opartym na płci czy orientacji seksualnej, nastąpiła istotna ewolucja 
stanowiska Trybunału, a Trybunał zawęził margines swobody państw.

Prawidłowo przeprowadzona kontrola legalności zaskarżonej w tej spra-
wie decyzji powinna zatem doprowadzić do zastosowania art. 145 §  1 pkt 1 
P.p.s.a., tj. uchylenia decyzji obu instancji i przekazania sprawy organom celem 
uzupełnienia postępowania dowodowego i wyjaśniającego na okoliczność, czy 
podnoszone przez skarżącą fakty wyczerpują przesłankę stabilnych i trwałych 
więzi emocjonalnych, uczuciowych i gospodarczych, przeprowadzenia testu pro-
porcjonalności i wyważenia interesu społecznego i słusznego interesu skarżącej 
przy uwzględnieniu dokonanej w zdaniu odrębnym wykładni prawa materialne-
go i wskazówek co do dalszego postępowania. W sprawie nie zostały zachowa-
ne fundamentalne standardy praworządnego działania administracji krajowej. 
Okoliczność oparcia rozstrzygnięcia sprawy zmiany nazwiska na uznaniu admi-
nistracyjnym i niedopuszczalność ingerencji w celowość dokonywanych wybo-
rów przez administrację nie zwalnia bowiem sądu administracyjnego pierwszej 
instancji z obowiązku wyjścia z urzędu poza granice zarzutów skargi i również 
uwzględnienia skargi z uwagi na naruszenia nie wskazane w skardze, zwłasz-
cza tak istotne jak miało to miejsce w niniejszej sprawie (art. 134 § 1 P.p.s.a.). 
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Pamiętać wszak należy o roli sądów administracyjnych jako gwarantów prawo-
rządnego działania administracji publicznej. Brak w skardze zarzutu naruszenia 
prawa procesowego jest zapewne konsekwencją tego, iż fragment uzasadnienia 
decyzji odnoszący się do stanu faktycznego mógł być odebrany przez skarżącą 
(zwłaszcza wobec użycia w decyzji sformułowania: „prawdopodobnie prowa-
dzą wspólne gospodarstwo”) jako niekwestionowanie przez organ prowadzo-
nego przez nią życia rodzinnego z partnerką, jak i konsekwencją przyjętej przez 
organ wykładni w istocie determinującej zakres postępowania dowodowego 
i wyjaśniającego. Jako kwalifi kowane naruszenie prawa należy uznać naruszenie 
prawa podstawowego skarżącej oraz zakazu dyskryminacji z uwagi na orienta-
cję seksualną, jak i niewykazanie, że w sprawie została zachowana sprawiedliwa 
równowaga. Stosując prawo krajowe administracja publiczna pominęła nie tylko 
wnioski płynące z praktyki krajowej i ze stanowiska Trybunału Praw Człowieka, 
wyrażanego na tle prawa do życia rodzinnego, którego niewątpliwym przyjmo-
wanym przez Trybunał elementem jest nazwisko, ale także fakt, iż art. 4 u.z.i.n. 
ma szerszy zakres podmiotowy, obejmujący również osoby samotne czy pozo-
stające w nieformalnych związkach. Pomimo, że ostatecznie decyzja w sprawie 
zmiany nazwiska i tak należy do administracji publicznej, to jednak zobligowana 
jest ona do wyczerpującego rozważenia wszelkich aspektów sprawy i szczegó-
łowego uzasadniania – zwłaszcza negatywnej decyzji dla strony postępowania. 
Sąd pierwszej instancji nie powinien natomiast aprobować naruszeń o tak dużej 
wadze. Powinien natomiast skorygować działania administracji publicznej w ra-
mach posiadanych kompetencji i biorąc pod uwagę przyjęty w prawie polskim 
model sądownictwa administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, konieczne stało się złożenie zdania odrębnego 
od wyroku WSA w Łodzi z dnia 21 października 2015  r., sygn. akt III SA/Łd 
679/15.
Słowa kluczowe: administracyjna zmiana nazwiska, „ważne powody”, „życie rodzinne”, dyskry-
minacja ze względu na orientację seksualną.

Powołane przepisy

1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r., zmieniona Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm. i uzup.) – art. 8, 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, art. 8, art. 10 § 1, art. 11, art. 77 § 1, 
art. 107 § 4, art. 132 § 1, art. 156;

3. Ustawa z dnia 15 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 583, ze zm.) [K.r.o.] – art. 25, art. 88–901;
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4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze 
zm.) [K.c.] – art. 691;

5. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 86, ze zm.) – art. 4a;

6. Ustawa z dnia 29 września 1986  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.);

7. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787, ze zm.) – art. 8 ust. 1;

9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 
483 ze zm.) – art. 18, art. 31 ust. 3, art. 47, art. 91 ust. 1–2;

10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 
555, ze zm.) [K.p.k.] – art. 182, art. 185;

11. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414, 
ze zm.) [u.z.i.n.] – art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1–2, art. 5, art. 7 ust. 2, art. 8, art. 12 ust. 1;

12. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1647, ze zm.) – art. 1;

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 § 1, art. 134 § 1, art. 137 
§ 2–3, art. 145 § 1, art. 151;

14. Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2010)5 z dnia 31 marca 2010  r. 
w sprawie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub toż-
samość płciową;

15. Rezolucja nr 1728 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;

16. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1741, ze zm.).





Z  P R A K T Y K I

Departament Spraw Obywatelskich
DSO-WSC-6003-114/2016
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Pan dr Piotr Kasprzyk
Redaktor Naczelny
Czasopisma „Metryka”

Szanowny Panie Redaktorze,
w nawiązaniu do prośby o przedstawienie krótkiego materiału dotyczącego istoty 
zmian prawa z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które dokonają się w wyniku 
nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014  r. – Prawo o aktach stanu cywilne-
go (Dz.U. z 2014  r. poz. 1741, ze. zm.), uprzejmie prezentuję przedmiotową 
informację.

Ideą planowanej nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego jest przede wszystkim usprawnienie realizacji zadań przez 
urzędy stanu cywilnego oraz polepszenie obsługi obywateli. Kluczowe zmiany, 
wychodzące także naprzeciw oczekiwaniom środowiska kierowników urzędów 
stanu cywilnego, obejmą:

– możliwość upoważnienia przez kierownika urzędu stanu cywilnego pra-
cowników urzędu stanu cywilnego do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego 
aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego

Znaczna część urzędów stanu cywilnego, zwłaszcza w dużych aglomera-
cjach miejskich, jeszcze przed wejściem w życie ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego, korzystała z aplikacji wspierających, do których dane z aktów stanu 
cywilnego były wprowadzane przez pracowników urzędu, przy równoczesnej in-
terpretacji treści aktu. Bez tych czynności urzędy nie mogłyby przez lata sprawnie 
funkcjonować. Większość tych osób nadal pracuje w urzędach stanu cywilnego 
posiadając dosyć szeroką wiedzę merytoryczną oraz znajomość zgromadzonych 
w urzędach zasobów archiwalnych. Poza umiejętnościami praktycznymi, wielu 
pracowników podniosło także kwalifi kacje zawodowe, korzystając z szerokiej 
oferty kursów i studiów podyplomowych, co oznacza dysponowanie coraz le-
piej przygotowaną kadrą i w efekcie sukcesywnym podnoszeniem jakości pracy. 
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Od 1 marca 2015  r. każdy akt przenoszony z papierowej księgi stanu cywil-
nego do rejestru wymaga zaangażowania kierownika urzędu stanu cywilnego 
lub jego zastępcy, który uwierzytelnia ten dokument w systemie. Przyznanie 
takich uprawnień pracownikom powinno przyspieszyć nie tylko sam proces 
przenoszenia aktu stanu cywilnego, ale również usprawnić proces wydawania 
z niego odpisów. Proponowana zmiana przyznaje kierownikowi urzędu stanu 
cywilnego uprawnienie do upoważnienia pracownika urzędu stanu cywilnego, 
do którego będzie należała ocena, czy określony pracownik jest osobą o właści-
wym przygotowaniu merytorycznym, godną zaufania i można mu powierzyć to 
zadanie. Projektowane upoważnienie, ze względów przedstawionych wyżej, jest 
przewidziane wyłącznie dla pracowników urzędu stanu cywilnego, a nie innych 
pracowników urzędu gminy.

Zamierzony efekt wprowadzenia takiego rozwiązania: usprawnienie 
procesu przenoszenia aktów do centralnego rejestru.

– wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu 
cywilnego oraz wzmianek dodatkowych błędnie sporządzonych z przyczyn 
technicznych

Projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego przewi-
duje dwa różne tryby administracyjnego unieważniania aktów stanu cywilnego. 
Pierwszy stanowi rozszerzenie dotychczasowych uprawnień wojewody związa-
nych z unieważnianiem aktu w drodze decyzji administracyjnej w sytuacjach, gdy 
doszło do sporządzenia w księgach stanu cywilnego kilku aktów podlegających 
przeniesieniu do rejestru, a stwierdzających to samo zdarzenie. Dotyczyć to bę-
dzie zarówno aktów sporządzonych w księgach, przeniesionych do rejestru stanu 
cywilnego, jak też aktów zarejestrowanych już po wejściu w życie ustawy tj. po 
1 marca 2015 r. Drugi tryb pozwoli kierownikowi urzędu stanu cywilnego na unie-
ważnianie aktów, które z przyczyn technicznych lub niewłaściwego zastosowania 
funkcjonalności rejestru stanu cywilnego błędnie zarejestrowano w rejestrze lub 
też błędnie przeniesiono z papierowej księgi ręcznie albo przy zastosowaniu aplika-
cji wspierającej. Znajdzie on zastosowanie zarówno w ramach rejestracji bieżącej, 
jak i do aktów przenoszonych do rejestru stanu cywilnego, które zostały sporzą-
dzone przed dniem 1 marca 2015 r. albo sporządzonych w trybie art. 145 ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego, w okresie przejściowym do końca sierpnia 2015 r. 
Z tym, że uprawnienie kierownika urzędu stanu cywilnego do unieważniania 
aktów przenoszonych z papierowej księgi do rejestru, rozszerzono o możli-
wość unieważnienia aktu błędnie przeniesionego na skutek omyłki pisarskiej. 
W takim przypadku nie miałoby bowiem zastosowania postępowanie w sprawie 
sprostowania oczywistej omyłki, ponieważ akt sporządzony w księdze był prawi-
dłowy. Możliwość unieważniania przez kierowników urzędów stanu cywilnego 
błędnych aktów pozwoli na sprawne wycofywanie z obrotu prawnego aktów, tj. 
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w formie czynności materialno-technicznej, a nie decyzji administracyjnej, czy 
też orzeczenia sądu.

Dotychczasowa praktyka pokazała, iż mają miejsce również sytuacje błęd-
nego sporządzenia wzmianki, która po dołączeniu do prawidłowo sporządzone-
go aktu zmienia jego treść. Nie zachodzi zatem potrzeba unieważniania całego 
aktu stanu cywilnego, a wystarczającym będzie unieważnienie wzmianki przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego. W konsekwencji przewidziano również 
możliwość unieważnienia przez kierownika urzędu stanu cywilnego wzmianki 
dodatkowej, jeżeli dojdzie do błędnego sporządzenia wzmianki z przyczyn tech-
nicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru.

Zamierzony efekt wprowadzenia takiego rozwiązania: szybkie wyelimi-
nowanie z rejestru błędnych aktów i poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego.

– możliwość wydawania odpisów aktów stanu cywilnego według nowego 
wzoru, sporządzonych w księgach stanu cywilnego z wykorzystaniem danych 
zgromadzonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu cywilnego, prowa-
dzonych w urzędach przed wdrożeniem centralnego rejestru stanu cywilnego, 
bez konieczności przenoszenia aktów do rejestru centralnego

Jak pokazała dotychczasowa praktyka, odmiejscowienie szeregu czynności, 
w tym m. in. możliwość uzyskania odpisu aktu w dowolnym urzędzie stanu cy-
wilnego w kraju, niezależnie od tego, gdzie akt został sporządzony, doprowadziło 
do sytuacji, w której ciężar świadczenia na rzecz społeczeństwa wielu usług z za-
kresu rejestracji stanu cywilnego został przeniesiony na urzędy stanu cywilnego, 
usytuowane w największych aglomeracjach miejskich, w których skupiają się 
główne ośrodki życia obywateli, ale też siedziby podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, wnioskujących o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.

Rozwiązanie to będzie można wykorzystać w sytuacji, gdy:
uprawniony podmiot, określony w art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cy-

wilnego, złoży wniosek o wydanie odpisu,
nie ma konieczności wprowadzenia zmian w akcie, np. zamieszczenia 

wzmianki dodatkowej o zmianie nazwiska osoby, której akt dotyczy, czy też 
przypisków przy akcie, a także nie zaistnieje potrzeba uzupełnienia aktu, o któ-
rym mowa w art. 124 ust. 4 Prawo o aktach stanu cywilnego, w zakresie niezbęd-
nym do wydania odpisu zgodnego pod względem treści z odpisem, który byłby 
wydany z rejestru stanu cywilnego.

Właściwym do wydania odpisu z aplikacji wspierających będzie wyłącznie 
kierownik urzędu stanu cywilnego przechowujący księgę stanu cywilnego, w któ-
rej sporządzono akt, ponieważ tylko ten organ będzie miał dostęp do właściwego 
aktu. Takie rozwiązanie pozwoli przede wszystkim na skrócenie czasu oczekiwa-
nia obywateli na wydanie odpisu. Będzie można z niego skorzystać przez okres 
5 lat od daty wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej.
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Zamierzony efekt wprowadzenia takiego rozwiązania: usunięcie zale-
głości w największych urzędach stanu cywilnego w rozpatrywaniu wniosków 
o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

– wprowadzenie nowego 5-letniego okresu na uzupełnienie rejestru stanu 
cywilnego o akty stanu cywilnego, które sporządzono lub w których dokonano 
zmian w okresie przejściowym, od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r., a których nie 
przeniesiono do rejestru w wyznaczonym wcześniej terminie, tj. do 31 grudnia 
2015 r.

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego zakłada, że kierownicy urzędu stanu 
cywilnego, którzy w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. sporządzili w pa-
pierowych księgach akty stanu cywilnego lub wprowadzili do tych aktów zmiany 
w postaci wzmianek lub przypisków, obowiązani byli przenieść takie akty do 
rejestru stanu cywilnego najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. Część urzędów stanu 
cywilnego skorzystała z okresu przejściowego uprawniającego do sporządzania 
aktów stanu cywilnego i wprowadzania w nich zmian w papierowych księgach 
stanu cywilnego. Oznacza to, że w przypadku otrzymania wniosku o wydanie 
odpisu lub zaświadczenia akt nie był przenoszony do rejestru stanu cywilnego. 
Aby zminimalizować obciążenie urzędów stanu cywilnego, bez negatywnego 
wpływu na rejestr, dokonano zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego 
uchylając art. 145 ust. 13 tej ustawy i jednocześnie zobowiązując kierowników 
do przeniesienia do rejestru – w okresie 5. lat od wejścia w życie niniejszej usta-
wy – aktów stanu cywilnego niezarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zamierzony efekt wprowadzenia takiego rozwiązania: usprawnienie 
bieżącej obsługi obywateli, uniknięcie potencjalnego spiętrzenia zadań w urzę-
dach stanu cywilnego, zminimalizowanie utrudnienia w pracy urzędów stanu 
cywilnego.

Poza wskazanymi wyżej rozwiązaniami, nowela uwzględnia postulaty 
Konferencji Episkopatu Polski, wprowadzając regulacje określające liczbę wy-
dawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczeń i formularzy 
niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa wyznaniowego wywołującego 
skutki cywilnoprawne. Przewiduje również kilka zmian doprecyzowujących 
przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie: udziału biegłego są-
dowego oraz tłumacza przysięgłego w postępowaniu przed kierownikiem USC, 
wydawania z urzędu odpisów aktu stanu cywilnego po sporządzeniu aktu stanu 
cywilnego oraz możliwości korzystania przez obywateli polskich za granicą z po-
średnictwa konsula przy występowaniu o transkrypcję aktów stanu cywilnego.

Z poważaniem,
Karolina Grenda, Dyrektor Departamentu



Agata Nawrocka*

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 
a domniemanie ojcostwa męża matki

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 28 listopada 2014  r. Prawo o ak-
tach stanu cywilnego1, podobnie jak w poprzedniej ustawie z dnia 29 września 
1986  r.2 obowiązującej do dnia 28 lutego 2015  r., transkrypcja zagranicznego 
aktu stanu cywilnego jest jego literalnym przeniesieniem do polskiego rejestru 
stanu cywilnego (poprzednio księgi stanu cywilnego). W ostatnich latach coraz 
częstsze są przypadki zagranicznej rejestracji urodzenia dziecka kobiety pozosta-
jącej w związku małżeńskim, gdzie w akcie urodzenia wpisane są dane innego 
mężczyzny niż mąż matki, co powoduje wiele wątpliwości prawnych, szczególnie 
ze strony kierowników USC. Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy3 „Jeśli 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 [...]”.

Praktyka kierowników USC w okresie obowiązywania P.a.s.c. z 1986 r. była 
różna. Wielu z nich otrzymując wniosek o transkrypcję takiego aktu, w którym 
jako ojciec dziecka wskazany był inny mężczyzna niż mąż matki, dokonywało 
transkrypcji, zakładając, że problem istnienia domniemania ojcostwa wynikający 
z K.r.o. jest w tym momencie „kwestią obojętną”. A skoro mąż matki nie jest 
wymieniony w akcie, to nie jest stroną postępowania o transkrypcję. Dla innych 
oczywiste było, że postępowanie w takim przypadku powinno zostać zawieszo-
ne do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest 
ustalenie ojcostwa przez sąd rodzinny. Jeszcze inni kierownicy USC uznawali, 
że należy dokonać transkrypcji, a domniemanego ojca, czyli męża matki zawia-
domić o sporządzeniu polskiego aktu urodzenia dziecka w drodze transkrypcji, 

* Mgr Agata Nawrocka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzgowie.
1 Dz. U z 2014 r., poz.1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn. Dz. U z 2011 r. Nr 2012, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].
3 Tekst jedn. Dz. U z 2012 r., poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
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w którym jako matka wpisana jest współmałżonka, natomiast w rubryce ojciec 
jest wpisany inny mężczyzna. Takie rozwiązanie zostało przyjęte przez ustawo-
dawcę przy tworzeniu nowej ustawy P.a.s.c. Dokładne wskazanie w art. 105 ust. 
3 ustawy P.a.s.c., do czego zobowiązany jest w takiej sytuacji kierownik USC, jest 
– z punktu widzenia praktyka – rewelacyjne. I właściwie na takim stwierdzeniu 
można by zakończyć, gdyby nie fakt, iż kierownicy USC to bardzo odpowie-
dzialna grupa zawodowa, mająca pełną świadomość, że techniczne rozwiązanie 
problemu nie oznacza, że problem przestał istnieć. I tak stało się w mojej ocenie 
w tym przypadku. Ustawodawca technicznie rozwiązał problem informowania 
męża matki o jego domniemanym ojcostwie i ujednolicił praktykę kierowników 
USC w tej materii. Niestety problem pozostał, co gorsza został zamaskowany.

Zapadające w przedmiotowych sprawach orzeczenia sądów, szczególnie te 
po wydaniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2012 r. w składzie 
7 sędziów (sygn. II CZP 58/12) wskazujące, że „ Akt stanu cywilnego sporzą-
dzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także 
wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego” pozostawiały 
kwestię ojcostwa bez rozstrzygnięcia jednoznacznie wskazującego, kto jest ojcem 
dziecka. W uzasadnieniu do ww. uchwały SN czytamy, że akt stanu cywilnego 
w polskim systemie prawnym ma nadaną wyjątkową moc dowodową (art. 4 
P.a.s.c. z 1986  r., obecnie art. 3 P.a.s.c.) „Akty stanu cywilnego stanowią wy-
łączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może 
być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym”. Z kolei art. 1138 usta-
wy z dnia 17 listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego4 zrównuje 
zagraniczne dokumenty urzędowe z polskimi dokumentami urzędowymi rów-
nież w zakresie ich mocy dowodowej określonej w art. 244 § 1 K.p.c. W konse-
kwencji sądy rodzinne oddalały powództwa o ustalenie ojcostwa, stwierdzając 
za Sądem Najwyższym, że zagraniczny akt stwierdza to, co jest w nim zawarte. 
W jednym z orzeczeń Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia5 oddala powództwo 
o zaprzeczenie ojcostwa męża matki, a w uzasadnieniu czytamy: „[...] domnie-
manie nie wytrzymało jednak konfrontacji z przedłożonymi dowodami, wśród 
których kluczową rolę odegrał dowód z dokumentu w postaci potwierdzonej 
za zgodność kopii aktu urodzenia małoletniego pozwanego i uznać należy, że 
zostało obalone [...]”. W dalszej części uzasadnienia do przytoczonego wyroku 
czytamy: „[...] Skoro powódka twierdzi, że ojcem jej małoletniego dziecka jest 
G.C. i został sporządzony akt stanu cywilnego odzwierciedlający taki stan rzeczy, 
brak było interesu prawnego w uwzględnieniu powództwa o zaprzeczenie ojco-
stwa pozwanego. Ujmując rzecz z drugiej strony – nie ma dokumentu (dowodu) 

4 Tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz. 101 ze zm. [dalej cyt.: K.p.c. ].
5 Sygn. VII RC 43/1.
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potwierdzającego, że R.U. jest ojcem, R.U. nie zafunkcjonował w sensie prawnym 
jako ojciec małoletniego [...].” Takie orzeczenia powodowały, że w jednostkowej 
sprawie sprawa została rozstrzygnięta, nie rozwiązywały one jednak problemu 
w szerszej skali, tj. nadal istniejącego domniemania ojcostwa męża matki, a co 
za tym idzie nie rozwiązywały problemów związanych chociażby z prawem ali-
mentacyjnym czy spadkowym.

Z pewnością takie rozwiązanie prawne powoduje zagrożenie dla obrotu 
prawnego i budzi wątpliwość co do stanu cywilnego dziecka. Sąd Najwyższy 
wielokrotnie wskazywał, że jeżeli w akcie urodzenia dziecka fi guruje nazwisko 
innego mężczyzny niż mąż matki, nie czyni to bezprzedmiotowym wniesienia 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, gdyż w wyniku sporzą-
dzenia takiego aktu domniemanie prawne z art. 62 § 1 K.r.o. nie zostało obalone. 
Bowiem domniemanie prawne męża matki przewidziane w przywoływanym już 
art. 62 §  1 K.r.o. istnieje niezależnie od sporządzenia aktu urodzenia dziecka 
i wpisania w nim innej osoby niż mąż matki a jego nieujawnienie w akcie uro-
dzenia dziecka powoduje wadliwość aktu poprzez wpisanie innego mężczyzny 
niż wskazuje na to K.r.o. Brak skutecznego obalenia ojcostwa w postępowaniu 
przed sądem powoduje, że w hipotetycznej sytuacji mąż matki może opierając 
się na wynikającym z domniemania ojcostwie żądać w przyszłości alimentów od 
dziecka lub też stać się spadkodawcą na rzecz dziecka. Z drugiej strony, matka 
dziecka może domagać się od domniemanego ojca dziecka alimentów.

Nie bez znaczenia, w mojej ocenie, pozostaje fakt, że w analogicznej sy-
tuacji, kiedy ojcem biologicznym dziecka jest inny mężczyzna niż mąż matki, 
a dziecko rodzi się w Polsce, kierownik USC sporządza akt urodzenia zgodnie 
z dyspozycją art. 62 § 1 K.r.o., tj. wpisuje jako ojca mężczyznę będącego mężem 
matki, a strony mają interes prawny do wniesienia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa tego mężczyzny. Zestawienie ze sobą tych dwóch „sposobów rejestracji 
urodzenia” może budzić wątpliwości co do równości wobec prawa. W praktyce 
kierownika USC można spotkać się ze stwierdzeniem, że gdyby matka dziecka 
posiadała wiedzę co do niemożliwości wpisania w akcie urodzenia dziecka w ru-
bryce ojciec biologicznego ojca dziecka, to wyjechałaby za granicę.

Uważam, że obecnie obowiązujące przepisy nie pozostawiają kierownikom 
USC swobody co do sposobu postępowania w przypadku transkrypcji zagra-
nicznego aktu urodzenia. I właściwie odpowiedzialność za rozwiązanie proble-
mu ojcostwa wynikającego z domniemania zostaje „przerzucona” na rodziców 
dziecka, zarówno tych biologicznych, jak i domniemanego ojca. Niestety takie 
rozwiązanie, moim zadaniem, otwiera drzwi do nadużyć.

Podsumowując, tak uregulowana w P.a.s.c. transkrypcja aktu urodzenia może 
powodować spore zamieszanie. Przez blisko rok funkcjonowania nowej ustawy 
P.a.s.c. do obiegu prawnego zostało wprowadzonych tysiące transkrybowanych 
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aktów urodzenia, w których widnieją dane innego mężczyzny niż mąż matki, 
a w których nie doszło do postępowania przed sądem o obalenie ojcostwa męża 
matki. W związku z tym należy się spodziewać, że z czasem do sądów trafi ą 
znacznie bardziej skomplikowane sprawy, w których matka dziecka np. będzie 
się domagać alimentów od męża (zazwyczaj już byłego), mąż matki będzie się 
domagał alimentów od dziecka lub pozostawi dziecku niechciany spadek.



Anna Opara-Rak*

Archiwum urzędu stanu cywilnego
Część 1. Uwagi formalno-prawne

Temat archiwum w urzędzie stanu cywilnego jest obszerny i złożony. Mimo 
że dokumentacja powstająca, zgromadzona i przechowywana w USC jest dobrze 
znana i dotyczy – w zdecydowanej większości – powszechnej rejestracji uro-
dzeń, małżeństw i zgonów, to zadania nakładane na archiwum: porządkowanie 
i ewidencjonowanie akt, wykonanie prac konserwatorskich, a ponadto właściwe 
wyposażenie lokalu i przeszkolenie personelu wiążą się z posiadaniem specjali-
stycznej wiedzy z zakresu wąskiej dziedziny, jaką jest archiwistyka (powszechnie 
uznawana za jedną z nauk pomocniczych historii).

Z osobistej praktyki i doświadczenia zdobytego w trakcie licznych kontak-
tów zawodowych z kierownikami i pracownikami USC z terenu kraju wynika, 
że różnice w prowadzeniu i organizowaniu takich archiwów na terenie Polski 
są duże i dotyczą generalnie dwóch grup problemów. Pierwsza z nich ujmuje 
kwestie opracowania dokumentacji. Pracownicy mają kłopot z opisem jednostek 
archiwalnych (ksiąg, teczek), ze sposobem ich zewidencjonowania, rozpoznania 
przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, obce). Uzasadnione są 
też pytania o wybór właściwych druków i formę ewidencji: protokół, wykaz 
czy spis zdawczo-odbiorczy. Kolejna sprawa to rozdzielenie akt tworzących 
archiwum USC od dokumentacji, którą należy regularnie przekazywać do ar-
chiwum zakładowego. Oprócz zasygnalizowanych jedynie wybiórczo tematów 
natury kancelaryjnej, wyodrębnić trzeba grupę problemów tzw. technicznych, 
silnie związanych z infrastrukturą obiektów – siedzib USC. Wypada w tym mo-
mencie wspomnieć o kwestii odrębnych pomieszczeń na archiwa, zapewnieniu 
właściwych warunków przechowywania akt (stosownej temperaturze i wilgot-
ności powietrza), regałach, monitoringu, itp. Nie sposób więc w formie jedne-
go artykułu odnieść się do całego spektrum zagadnień. Materiał postanowiłam 

* Dr Anna Opara-Rak, „AD Acta” Konsulting i usługi kancelaryjno-archiwalne.
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podzielić i przygotowałam pierwszą część tzw. wprowadzającą, poświęcając ją 
zagadnieniom natury formalno-prawnej. Kolejne – publikowane w przyszłości 
– części dotyczyć będą już tematów kancelaryjnych, a także archiwalnych.

Słownikowa defi nicja archiwum oznacza komórkę organizacyjną instytucji 
powołaną do przejmowania, przechowywania, porządkowania i zabezpieczania 
materiałów archiwalnych1, przez które rozumieć należy wszelką dokumentację 
– bez względu na jej postać fi zyczną, sposób wytworzenia – posiadającą trwałe 
znaczenie2; walor źródeł historycznych przechowywanych wieczyście w archi-
wach państwowych.

Przepis art. 27 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 
cywilnego3 wprowadza pojęcie archiwum USC, w którym mają być przecho-
wywane akta stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego. 
Okresy przechowywania materiałów archiwalnych w USC zostały określone 
w art. 28  P.a.s.c. Kierownik USC ma zabezpieczyć przed uszkodzeniem, znisz-
czeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich dokumen-
tację urodzeń przez 100 lat, zaś przez lat 80 dokumentację związaną z rejestracją 
małżeństw i zgonów. Na wyniesienie przedmiotowej dokumentacji poza siedzibę 
USC jest wymagana zgoda wojewody. Archiwum USC jest tym samym ściśle 
związane z miejscem przechowywania akt stanu cywilnego. Zauważyć od razu 
należy, że USC są komórkami merytorycznymi i wchodzą w skład urzędów gmin 
i miast. Te ostatnie w swej strukturze prowadzą, wyodrębnione na zasadach 
komórek organizacyjnych, archiwa zakładowe. Praktycznie w urzędach miast 
i gmin funkcjonują dwa archiwa. Są one objęte nadzorem państwowej służby 
archiwalnej. Cyklicznie, bo co dwa lub trzy lata, archiwiści państwowi przepro-
wadzają w nich kontrole postępowania z materiałami archiwalnymi. Kontrole 
ogólne dotyczą archiwów zakładowych, zaś tzw. kontrole problemowe odbywają 
się w archiwach urzędów stanu cywilnego4.

Oprócz P.a.s.c., do postępowania z dokumentacją wytworzoną, gromadzoną 
i przechowywaną w USC, mają również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
14 lipca 1983  r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5 (tzw. ustawy 
archiwalnej) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go z dnia 20 października 2015  r. w sprawie klasyfi kowania i kwalifi kowania, 

1 Zob. Polski Słownik Archiwalny pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974, s. 19.
2 Por. tamże,  przepis art. 1 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. – o narodowym zasobie archiwal-

nym i archiwach, (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1446).
3 Dz. U. z  2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.]
4 Protokoły z kontroli archiwów USC są udostępniane  na stronach internetowych przez 

urzędy w Biuletynie Informacji Publicznej.
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 1446, [dalej cyt.: n.z.a.a.].
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przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brako-
wania dokumentacji niearchiwalnej6. Ustawa archiwalna dotyczy bezpośrednio 
USC w zakresie udostępniania7 materiałów archiwalnych (ksiąg, skorowidzów, 
akt zbiorowych, alegat)8, zaś wspomniane rozporządzenie określa m.in. standar-
dy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania akt przed 
ich przekazaniem do archiwów państwowych9.

Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji w USC, zwłaszcza w zakre-
sie jej klasyfi kowania (nadawanie znaków akt i znaków spraw) i kwalifi kowania 
(ustalanie kategorii archiwalnych teczek rzeczowych), określa aktualnie Rozpo-
rządzenie 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 zakładowych10. Do tego rozporządzenia 
dołączono Instrukcję archiwalną11, która reguluje postępowanie z wszelką doku-
mentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci 
fi zycznej oraz informacji w niej zawartych. Rozdział trzeci pt. Lokal archiwum 
zakładowego zawiera wytyczne, w odniesieniu do pomieszczenia archiwum 
i wymagań, jakie powinny być spełnione w tym zakresie. Precyzuje tym samym 
wymagania odnoszące się do archiwum USC. Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 
2011 r. wprowadziło również jednolity rzeczowy wykaz akt12, który w symbolu 
dziesiętnym „535” ujmuje dokumentację stanu cywilnego, dzieląc ją na klasy 
i oznaczając kategorie archiwalne.

6 Dz. U. z 2015 r., poz. 1743.
7 Zob. art. 130–131 n.z.a.a.
8 Udostępnianie archiwaliów we wszystkich archiwach jest bezpłatne. Odbywa się ono w pra-

cowniach naukowych w dniach i godzinach określanych indywidualnie przez każde archiwum. Ar-
chiwa państwowe przeprowadzają też kwerendy (poszukiwania) dla instytucji i osób prywatnych. 
Większość z nich wykonywana jest bezpłatnie lub za opłatą skarbową, lecz niektóre dla osób pry-
watnych (genealogiczne i majątkowe) są płatne według cennika obowiązującego w danym archi-
wum państwowym. Por. informacje dostępne w Internecie pod bezpośrednim adresem: htt p://
archiwalna.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow-archiwow/106-warunki-udostepniania-
zasobu-archiwum.html; [dostęp on-line: 14 kwietnia 2016 r.].

9 Zob. załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
20 października 2015  r. w sprawie klasyfi kowania i kwalifi kowania, przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

10 Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140.
11 Zob. załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

12 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te organy i związki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.



240 Anna Opara-Rak

Przedstawiając prawne regulacje dotyczące organizacji archiwum USC na-
leży wspomnieć o przepisach (wytycznych, wskazówkach metodycznych, pro-
cedurach) wydawanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
(NDAP) i dyrektorów archiwów państwowych sprawujących nadzór nad doku-
mentacją USC13. Treści te są publikowane na stronach internetowych prowadzo-
nych przez NDAP (w zakładce pt. Prawo archiwalne) i archiwa państwowe14. 
Na uwagę kierowników USC zasługuje szczególnie Zarządzenie nr 4 Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępo-
wania z aktami stanu cywilnego15 zawierające wskazówki metodyczne dotyczące 
zasad przejmowania i opracowywania ksiąg metrykalnych, akt zbiorowych oraz 
pomocy kancelaryjnych do nich. Wyjaśnione są w nim następujące terminy: akta 
stanu cywilnego i akt stanu cywilnego, pierwopis, wtóropis, alegata, pomoce 
kancelaryjne. Wskazówki odnoszą się do kryteriów wyodrębnienia zespołów ar-
chiwalnych, ustalania nazw i granic chronologicznych zespołów wyodrębnianych 
z akt USC, systematyzacji i układu akt w ewidencji.

Zachęcam również do zapoznania się z udostępnianymi on-line bazami 
danych prowadzonymi przez archiwa państwowe. Na stronach internetowych 
możliwe jest wyszukiwanie zespołów archiwalnych, m. in. tych już przekaza-
nych do zasobu archiwów państwowych z USC, zapoznanie się z ich opisem 
i zawartością, a niejednokrotnie także elektronicznym inwentarzem będącym 
szczegółowym wykazem jednostek archiwalnych: ksiąg, teczek, poszytów16. 
Szczególną uwagę – ze względu na coraz liczniejsze poszukiwania genealogicz-
ne prowadzone również w USC – zwracam na bazę danych Program Rejestracji 
Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRA DZIAD)17. Zawiera ona informacje 
o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich 
archiwach państwowych, archiwach diecezjalnych, Książnicy Pomorskiej im. Sta-
nisława Staszica w Szczecinie, Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 

13 Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 n.z.a.a. do zakresu działania archiwów państwowych należy 
w szczególności kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwo-
wego zasobu archiwalnego i dokumentacja niearchiwalną powstała i zgromadzona w państwo-
wych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

14 Zob. adresy www.archiwa.gov.pl, oraz www.archiwalna.archiwa.gov.pl.
15 Dostępne pod bezpośrednim adresem strony internetowej: htt p://archiwalna.archiwa.gov.

pl/pl/prawo/70-akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiwow-panstwowych.html [dostęp 
on-line: 14 kwietnia 2016 r.].

16 Dostępne pod bezpośrednim adresem strony internetowej: htt p://archiwalna.archiwa.gov.
pl/pl/bazy-danych/318-zespoly-archiwalne.html [dostęp on-line: 14 kwietnia 2016 r.].

17 Bezpośredni adres internetowy bazy PRA DZIAD: htt p://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pra-
dziad.php [dostęp on-line: 14 kwietnia 2016 r.].
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oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego 
przechowywanych w USC m. st. Warszawy – Archiwum18.

Po przedstawieniu formalnych danych na temat podstaw prowadzenia ar-
chiwum USC, w kolejnym tekście chcę odnieść się do zasad sporządzenia ewi-
dencji dokumentacji zakończonej. Odrębnie inwentaryzować należy akta, które 
z urzędów stanu cywilnego przekazywać trzeba do archiwum zakładowego, 
w inny sposób postępuje się z materiałami przechowywanych w archiwum USC.

18 Szczegółowe informacje dostępne pod bezpośrednim adresem strony internetowej: htt p://
archiwalna.archiwa.gov.pl/pl/bazy-danych/320-ksigi-metrykalne-i-stanu-cywilnego-pradziad.
html [dostęp on-line: 14 kwietnia 2016 r.].





Piotr Skubiszewski*

Uwagi na temat art. 128 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
– Prawo o aktach stanu cywilnego

Przepis art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego1 stanowi, że „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 za-
mknięcia 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”. Obo-
wiązująca do dnia 28 lutego 2015 r. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego2 kwestię tę regulowała w art. 24 P.a.s.c. z 1986 r. a prze-
pisy szczegółowe zawarte były w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 14 lutego 1987  r.3, a później §  28 ust. 1–3 w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia 

* Mgr Piotr Skubiszewski, sekretarz czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobo-
wego i rejestracji stanu cywilnego”, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Lublinie.

1 Dz.U. 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.]. Przepis 

art. 24 stanowił, że „Księgi stanu cywilnego przechowuje się w urzędach stanu cywilnego. Ksiąg 
takich nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przy-
czyn jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpie-
czeństwa zagrażającego tym księgom”.

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad 
sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przecho-
wywania oraz zabezpieczenia, (Dz. U. z 1987 r. Nr 7, poz. 43).
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ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzo-
rów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów4.

Zawarte w tych dwóch aktach prawnych przepisy nakazywały przekazywa-
nie ksiąg stanu cywilnego, po upływie stu lat od ich zamknięcia, przez kierow-
ników USC do właściwych archiwów państwowych5. Jedną z głównych zmian, 
które wniosła P.a.s.c., jest inny czasookres przechowywania ksiąg przez urzędy 
stanu cywilnego. Na jej podstawie doszło do zmian w zakresie okresu przecho-
wywania ksiąg stanu cywilnego przez kierownika USC. Sto lat podtrzymano przy 
księgach urodzeń6, natomiast osiemdziesiąt lat to czas, w jakim mogą znajdować 
się w archiwum USC akty małżeństw i zgonów7.

Ww. okresy powinny być liczone od końca roku kalendarzowego, w którym 
doszło do rejestracji stanu cywilnego8.

Na kierownikach USC spoczywa obowiązek przekazania akt stanu cywilne-
go w ciągu dwóch lat po upływie stu bądź osiemdziesięciu lat9. Doprecyzowanie 
to dotyczy ksiąg stanu cywilnego, które były prowadzone przed dniem wejścia 
w życie ustawy, a okres ich przechowywania upłynie po dniu wejścia w życie 
ustawy10. W przypadku, gdy akty urodzeń były sporządzone przed dniem wejścia 
w życie ustawy, a z dniem jej wejścia w życie upłynie okres stu lat przechowy-
wania, księgi te powinny zostać przekazane do archiwów państwowych w ciągu 
dwóch lat11.

Nowa ustawa P.a.s.c. także wprost nie określa zasobu archiwum urzędu sta-
nu cywilnego, o jego składzie możemy wnioskować na podstawie poszczególnych 
zapisów dotyczących archiwum lub rodzajów dokumentacji12. Tylko pośrednio 
przesłanki do zdefi niowania sposobu urządzenia archiwum USC znajdują się 
w art. 27 ust. 1 i 2 P.a.s.c., gdzie jest mowa o postępowaniu z aktami zbiorowy-
mi i w art. 128 ust. 2 P.a.s.c., w którym uregulowano sprawy przechowywania 
ksiąg stanu cywilnego13. W P.a.s.c. podtrzymano zatem bez zmian wcześniejsze 

4 Dz. U. 1998 r. Nr 136, poz. 884.
5 Zob. § 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego z 1998 r.
6 Zob. art. 28 ust. 1 pkt. 1 P.a.s.c.
7 Zob. art. 28 ust. 1 pkt. 2 P.a.s.c.
8 Zob. art. 28 ust. 2 P.a.s.c.
9 Zob. art. 28 ust. 3 P.a.s.c.
10 Wyjątkiem jest okres dziesięciu lat na przekazanie do archiwów państwowych ksiąg mał-

żeństw i zgonów w sytuacji, gdy były prowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy, a w dniu 
jej wejścia upłynie okres osiemdziesięciu lat przechowywania (art. 129 ust. 1 P.a.s.c.).

11 Zob. art. 129 ust. 2 P.a.s.c. Szerzej zob. P. Dymmel, J. Piotrowicz, Zagadnienia archiwalne 
w nowej ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego 
i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1, s. 164.

12 Szerzej na ten temat P. Dymmel, J. Piotrowicz, Zagadnienia archiwalne..., s. 163.
13 Tamże, s. 161.
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rozwiązania dotyczące rodzajów akt stanu cywilnego, które powinny być prze-
chowywane w archiwum USC. Jeżeli z jakichś względów przed wejściem w życie 
ustawy przekazano księgę do archiwum państwowego liczącą mniej niż 100 lat, to 
dokumenty z przechowywanych w przekazanej księdze aktów wydaje kierownik 
USC właściwy ze względu na siedzibę archiwum państwowego14.

Z przepisu art. 128 ust. 2 P.a.s.c. możemy wydobyć normę, zgodnie z którą 
księgi stanu cywilnego nie powinny być wynoszone poza USC. Przez pojęcie 
„urząd stanu cywilnego” należy rozumieć pomieszczenia zajmowane przez pra-
cowników USC i oddane do dyspozycji. Nie należy utożsamiać urzędu stanu 
cywilnego z urzędem gminy; można skonstatować, że urząd stanu cywilnego 
jest wydzieloną częścią urzędu gminy.

Jedynie w trzech wypadkach kierownik USC może „wynieść” księgi stanu 
cywilnego poza urząd stanu cywilnego. W pierwszym przypadku, gdy przekazu-

je księgi stanu cywilnego do właściwych archiwów państwowych na podstawie 
art. 128 ust. 1 P.a.s.c. – realizuje w tym przypadku obowiązek ustawowy. Innymi 
słowy owo przekazanie należy do jego kompetencji. Na przekazanie ksiąg stanu 
cywilnego do właściwych archiwów w trybie art. 128 ust. 1 P.a.s.c. kierownik 
USC nie potrzebuje zgody wojewody, o której mowa w art. 128 ust. 2 P.a.s.c. 
Takiej zgody, z oczywistych względów, nie potrzebuje w celu wyniesienia ksiąg 
stanu cywilnego także w „razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom” 
(art. 128 ust. 2 P.a.s.c.).

W pozostałych przypadkach księgi stanu cywilnego mogą być wynoszone 
poza urząd stanu cywilnego tylko za zgodą właściwego wojewody, wyrażoną 
w formie postanowienia (art. 128 ust. 2 P.a.s.c.), podobnie jak to było pod rząda-
mi poprzedniej P.a.s.c. z 1986 r. Na kierowniku USC spoczywa także obowiązek 
zabezpieczenia ksiąg/księgi stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, 
utratą oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich (art. 128 ust. 3 P.a.s.c.).

Podsumowując, jeżeli księgi stanu cywilnego są wynoszone poza USC i nie 
wracają już do USC, kierownik USC nie potrzebuje zgody wojewody, natomiast 
jeżeli wracają – poza przypadkiem szczególnym w sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa ksiąg stanu cywilnego – wyniesienie ich wymaga takiej zgody.

14 W sytuacji gdy zaistnieje konieczność zamieszczenia wzmianki lub przypisku przy akcie 
stanu cywilnego w przekazanej do archiwum państwowego księdze, czynności tej dokonuje kie-
rownik USC, który przekazał księgę do archiwum państwowego.





Brygida Jaranowska*

Rejestracja dziecka martwo urodzonego

Rejestracja dziecka, które urodziło się martwe, to jedna z tych czynno-
ści dokonywanych przez kierownika USC, które wymagają szczególnie dobrej 
znajomości procedur i umiejętności kontaktu z klientami. Jak wiadomo z zasad 
właściwości miejscowej, rejestracja zdarzeń nie została umiejscowiona, wobec 
czego rejestracja urodzenia dziecka martwo urodzonego może zdarzyć się nie 
tylko w dużych urzędach, obejmujących swym zasięgiem szpitale powiatowe, ale 
także w mniejszych urzędach, gdzie zwykle nie dokonuje się rejestracji bieżącej 
urodzeń. Warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień związanych z tym tematem, 
wybiegając nieco poza informacje wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 
– Prawo o aktach stanu cywilnego1.

W myśl art. 52 ust. 2 P.a.s.c. jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporzą-
dza się aktu zgonu. Sporządza się natomiast akt urodzenia zawierający adnotację, 
że dziecko urodziło się martwe. Przepis art. 53 P.a.s.c. stanowi, że podstawą do 
sporządzenia aktu jest karta martwego urodzenia (przekazana przez podmiot wy-
konujący działalność leczniczą) oraz protokół zgłoszenia urodzenia. W ustępie 
drugim zostały wymienione dane przetwarzane przez podmiot wystawiający kartę 
urodzenia, tj. m.in: informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące: długości, cię-
żaru ciała, punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie dotyczące: 
okresu trwania ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach i porodach 
matki dziecka. W związku z tym, że karta martwego urodzenia nie zawiera rubryk 
pozwalających na uzupełnienie tych danych, praktyką placówek medycznych jest 
wystawianie wraz z kartą martwego urodzenia karty zgonu w części przeznaczonej 
nie tylko dla administracji cmentarza, ale także części, która stanowi integralną 
część akt zbiorowych w przypadku rejestracji aktu zgonu (z pominięciem daty 
i miejsca zgonu). Ponadto, oprócz danych wymaganych w karcie urodzenia, karta 
martwego urodzenia zawiera informację, że dziecko urodziło się martwe. Karta 

* Mgr Brygida Jaranowska, aplikantka notarialna, były pracownik USC w Lubartowie.
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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martwego urodzenia jest przekazywana kierownikowi USC w terminie jednego 
dnia od dnia jej sporządzenia2. Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy 
praktyką było wręczanie zgłoszenia urodzenia dziecka oraz karty zgonów do rąk 
rodziców, którzy następnie zgłaszali się do USC celem sporządzenia aktu. Obecnie 
w zdecydowanej większości przypadków karta martwego urodzenia jest przeka-
zywana do USC wraz z kartami urodzeń dzieci, które urodziły się żywe. Według 
części praktyków można uznać poprzednie rozwiązanie za lepsze, gdyż nie naraża 
rodziców na dodatkowy stres wynikający z oczekiwania na pojawienie się doku-
mentów w urzędzie, a ma to zwykle miejsce po zarejestrowaniu ich także w dzia-
le administracyjnym placówki medycznej. Akt urodzenia sporządza się w dniu 
zgłoszenia urodzenia dziecka3. Należy mieć na uwadze, że ze względu na bardzo 
krótki czas dzielący urodzenie dziecka od upływu terminu na rejestrację niekie-
dy może zaistnieć konieczność dokonania czynności towarzyszących rejestracji 
dziecka w miejscu pobytu matki dziecka, jeżeli jej osobisty udział w czynności 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego w siedzibie USC nie jest możliwy (czy to ze 
względu na stan fi zyczny czy emocjonalny).

Niezmiernie istotną kwestią jest czas na dokonanie rejestracji dziecka przez 
rodziców. Wynosi on 3 dni, jednakże nie jest liczony od chwili urodzenia się 
dziecka, a od momentu sporządzenia karty martwego urodzenia. W przypadku 
rejestracji dzieci, które urodziły się żywe, w znacznej większości przypadków 
data urodzenia dziecka i data sporządzenia karty urodzenia są tożsame. Sytuacja 
ta może mieć oczywiście odzwierciedlenie w przypadku martwego urodzenia, 
należy jednak pamiętać, że nie jest to regułą. Nie przekazuje się bowiem karty 
martwego urodzenia, jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka4. Przez pewien 
czas przychylano się do stosowania metody nazywanej uprawdopodobnieniem 
płci w sytuacjach, w których wpisanie niektórych danych było utrudnione bądź 
przy wypełnianiu dokumentów potwierdzających urodzenie martwego dziecka. 
Uprawdopodobnienie dokonywane było przez pracownika zakładu opieki zdro-
wotnej na podstawie przeprowadzonego badania USG czy innych obserwacji, 
które w zakresie określenia płci nie dają całkowitej pewności, wobec czego w ich 
kontekście używano określenia „uprawdopodobnienie”. Istniały też przypadki, 
w których uprawdopodobnienie odnosiło się do odczuć matki. Obecnie regułą 
jest odmowa opisanej metody określania płci, ponieważ mogła ona rodzić oba-
wy popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy5. Prawo do rejestracji 

2 Zob. art. 54 ust. 3 zd. 1 i 2 P.a.s.c.
3 Zob. art.  52 ust. 1 P.a.s.c.
4 Zob. art. 54 ust. 3 zd. 3 P.a.s.c.
5 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Aleksandra Soplińskiego – z upo-

ważnienia ministra – na interpelację nr 3346 w sprawie formalności niezbędnych do zarejestrowania 



Rejestracja dziecka martwo urodzonego  249

urodzenia dziecka w USC przysługuje jednak bez względu na tydzień zakoń-
czenia ciąży. We wczesnej ciąży, zakończonej przed dwudziestym tygodniem, 
jest to możliwe dzięki badaniu genetycznemu określającemu płeć. W przypad-
ku zlecenia takich badań oczekiwanie na wyniki nie pozbawia prawa rejestracji 
dziecka, gdyż to na ich podstawie wydawana jest dokumentacja przeznaczona dla 
urzędu stanu cywilnego. Tylko kompletnie wypełniona karta zgłoszenia martwe-
go urodzenia, włącznie ze spełnieniem wymogu podania płci, stanowi podstawę 
do sporządzenia aktu urodzenia. Brak tej informacji musi skutkować wydaniem 
decyzji o odmowie sporządzenia aktu. W przypadku kiedy zaś do USC trafi ą już 
odpowiednie i kompletne dokumenty, a rodzice nie zgłoszą się celem rejestracji, 
bądź też nie jest możliwa procedura rejestracji w miejscu pobytu matki dziecka, 
wtedy należy zastosować przepisy o rejestracji takiego dziecka z urzędu i nadaniu 
imienia z urzędu, dokonując stosownych adnotacji w tym zakresie, oraz infor-
mując jednocześnie rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Przed nowelizacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy6 wątpliwości budziła możliwość uznania dziecka martwo urodzonego. 
Akty urodzenia sporządzane były z adnotacją o wpisaniu danych przesłaniają-
cych, bądź też w przypadku kobiet, u których przepisy implikowały konieczność 
wpisania ojcostwa na podstawie domniemania pochodzenia od męża matki, ro-
dzice nie dysponowali żadnymi skutecznymi instrumentami prawnymi umoż-
liwiającymi im ustalenie ojcostwa. Przepis art. 76 K.r.o. obowiązujący od dnia 
1 stycznia 1965 r. do dnia 25 lipca 2007 r. stanowił, że uznanie dziecka nie może 
nastąpić po jego śmierci, chyba że dziecko pozostawiło zstępnych. W świetle 
aktualnie obowiązującego § 2 tego samego artykułu uznanie ojcostwa może na-
stąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświad-
czenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do 
dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. W sprawie uniemożliwienia 
uznania dziecka po jego śmierci wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który 
w wyroku z dnia 16 lipca 2007 r.7 uznał, że art. 76 K.r.o. był niezgodny z art. 47 
w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W uzasadnieniu podkreślono, że ustawodawca w swoich wyborach 
był niekonsekwentny, ponieważ na podstawie art. 75 K.r.o. dopuszczono moż-
liwość uznania dziecka poczętego. Możliwa była zatem sytuacja, że w aktach 
stanu cywilnego zmarłego dziecka (uznanego przed urodzeniem) fi gurowały 
dane biologicznego ojca, a także nazwisko dziecka wskazane przez rodziców 

dziecka martwo urodzonego, Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r., htt p://www.sejm.gov.pl/sejm7.
nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=65C8CA96 [dostęp on-line: 22 czerwca 2016 r.].

6 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.]. 
7 Sygn. akt SK 61/06.
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zgodnie z ich wolą – najczęściej nazwisko ojca. Uznanie dziecka po śmierci może 
odpowiadać wewnętrznej potrzebie określenia tożsamości ich zmarłego dziecka 
i potwierdzenia faktu ojcostwa. W aktach stanu cywilnego dokonywana jest reje-
stracja zdarzeń rozstrzygających o stanie cywilnym i gromadzone są informacje 
dotyczące stanu cywilnego, ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa rodzinnego. Wpisy mają charakter deklaratywny i nie tworzą tego stanu, 
jakkolwiek akta te są wyłącznym dowodem zdarzeń w nich stwierdzonych. Za-
mieszczenie odpowiednich informacji w aktach stanu cywilnego stanowi kon-
sekwencję prawidłowego ustalenia stanu cywilnego. Informacje zawarte w tych 
aktach powinny być zgodne ze stanem prawnym, ale i uwzględniać więzi biolo-
giczne, kiedy nie ma podstaw do celowego ich niewykazywania (celem ochrony). 
W związku z powyższym, przy rejestracji dziecka martwo urodzonego istnieje 
możliwość jego uznania.

Sposób rejestracji dziecka martwo urodzonego pochodzącego z małżeń-
stwa przebiega w sposób podobny do rejestracji dziecka żywego. W pierwszej 
kolejności należy sporządzić protokół zgłoszenia urodzenia dziecka, na etapie 
którego nie ma możliwości określenia, jakiego rodzaju urodzenie rejestrujemy. 
Dopiero po podpisaniu i potwierdzeniu protokołu na jego podstawie możemy 
utworzyć projekt aktu, gdzie wybieramy, czy rejestracji podlega urodzenie żywe, 
czy też martwe. Po dokonaniu tego wyboru należy uzupełnić akt o dane, które 
nie były zawarte w protokole, tak jak ma to miejsce w przypadku rejestracji 
urodzenia żywego. Różnica polega na braku rubryk służących zameldowaniu 
i nadaniu numeru PESEL oraz na istnieniu gotowej adnotacji o tym, że dziecko 
urodziło się martwe.

Rejestracja dziecka martwo urodzonego, które ma być uznane przez ojca, 
również przebiega podobnie do rejestracji urodzenia żywego. Protokoły o przyję-
ciu oświadczeń o uznaniu sporządza się przed protokołem zgłoszenia urodzenia, 
zaczynając od oświadczeń mężczyzny. W tym miejscu może jednak powstać wąt-
pliwość, którą z rubryk wybrać w punkcie trzecim zawierającym oświadczenie 
mężczyzny.

W tej sytuacji należy wybrać: Mężczyzna oświadczył, że jest ojcem dziecka 
„urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia”, zamiast opcji: „zmar-
łego. O śmierci dziecka mężczyzna dowiedział się dnia:”, która dotyczy innej 
sytuacji faktycznej. Wtedy, po zarejestrowaniu oświadczeń ojca i matki dziecka 
możemy przejść do sporządzenia protokołu zgłoszenia urodzenia i projektu aktu, 
a ponieważ uznanie nastąpiło przed sporządzeniem aktu, akt urodzenia zostanie 
sporządzony jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa, według procedury 
opisanej w poprzednim akapicie.

Sporządzenia aktu dziecka martwo urodzonego niepochodzącego z małżeń-
stwa, ani nieuznanego przed sporządzeniem aktu dokonujemy według procedury 
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rejestracji urodzenia żywego, jednakże w adnotacjach aktu oprócz istniejącej ad-
notacji o martwym urodzeniu należy zamieścić informacje o wpisaniu nazwiska 
matki jako nazwiska ojca oraz wybranego przez matkę imienia jako imienia ojca.

W przypadku gdy dziecko, które urodziło się martwe, zostało uznane jako 
poczęte, jeszcze przed urodzeniem, procedurę rejestracji urodzenia winniśmy 
zacząć od wyszukania w rejestrze uznań uznania nasciturusa, a następnie na tej 
podstawie sporządzić protokół zgłoszenia urodzenia i w następnej kolejności akt 
urodzenia, według procedury przewidzianej dla rejestracji dziecka pochodzącego 
z małżeństwa.

Dokumenty, które klienci powinni otrzymać po rejestracji dziecka, to „od-
pis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe”, zawierający 
w punkcie trzecim adnotację o martwym urodzeniu. W praktyce da się jednak 
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zauważyć, że procedury zakładów ubezpieczeń pozostały niezmienne w kwestii 
wymaganych dokumentów. Rodzice często są zobowiązani do przedłożenia odpi-
su zupełnego aktu urodzenia, który w świetle poprzednio obowiązującej regulacji 
prawa o aktach stanu cywilnego zawierał stosowną adnotację. Nie otrzymają 
oni oczywiście zaświadczenia o zameldowaniu ani numeru PESEL, gdyż te nie 
są nadawane. W przypadku, gdy do urzędu wraz z kartą martwego urodzenia 
trafi ła karta zgonu, wypełnieniu będą podlegać wskazane w niej rubryki, a ro-
dzice powinni otrzymać jeszcze część przeznaczoną dla administracji cmentarza. 
Praktyką wielu urzędów – w przypadku jej nieotrzymania z placówki medycznej 
– jest wydrukowanie i wypełnienie tej części karty, celem wydania rodzicom, 
ze stosowną uwagą: „Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu 
zgonu. Sporządza się natomiast akt urodzenia zawierający adnotację, że dziecko 
urodziło się martwe”. oraz numerem aktu urodzenia w miejscu przeznaczonym 
na wpisanie numeru aktu zgonu.

Koniecznym jest, by w sytuacji dokonywania rejestracji martwego urodze-
nia wykazać empatię dla rodziców. Warto zwrócić więc uwagę na wspomniane 
wyżej zalecenia w kwestii dokumentów im wydawanych. Urząd stanu cywilnego 
powinien być w tej sytuacji miejscem, gdzie rodzice dziecka nie będą odczuwać 
dodatkowych niedogodności, za to spotka ich życzliwość. Owa życzliwość po-
winna iść w parze z profesjonalizmem, także w kwestii terminologii. Niedopusz-
czalnym jest bowiem w ocenie autorki używanie innych określeń niż „dziecko”, 
nawet jeśli miałyby one znaleźć odzwierciedlenie w medycynie.



Piotr Kasprzyk*

Sprostowanie przez kierownika USC aktu stanu cywilnego

W praktyce kierowników USC pojawiają się wątpliwości dotyczące insty-
tucji sprostowania aktu stanu cywilnego. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1 stanowi, że:

„1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi 
w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cy-
wilnego, 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 zagra-
nicznego 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 pro-
wadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają 
sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub 
jej wstępnych2. 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 powia-
damia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie 

* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
1 Dz.U. 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument 

wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument powinien zawierać dane pod-
legające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstęp-
nych (np. rodziców). Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu 
stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.
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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 materiałów3. 8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując 
sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu 
cywilnego”.

Tak więc z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy wystąpić 
do kierownika USC, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprosto-
waniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za odpis zupełny aktu 
stanu cywilnego wydawany po dokonaniu sprostowania.

W interesującym nas zakresie należy zwrócić uwagę na przepis art. 35 ust. 4 
P.a.s.c. Intencją ustawodawcy jest zachowanie zasady trwałości aktu stanu cy-
wilnego. Istotą sprostowania aktu stanu cywilnego w świetle art. 35 P.a.s.c. jest 
doprowadzenie do prawidłowej treści aktu a przesłanką jest niezgodność da-
nych zawartych w aktach stanu cywilnego z innymi dokumentami: zawartymi 
w aktach zbiorowych (są to dokumenty, które były podstawą sporządzenia aktu, 
a np. błąd powstał przy przepisywaniu dokumentów znajdujących się w aktach 
zbiorowych do aktu), z innymi aktami stanu cywilnego stwierdzającymi zdarze-
nie wcześniejsze i dotyczącymi tej samej osoby lub jej wstępnych (czyli takie, 
które niezgodne są z aktami zbiorowymi i takie akty, które są niezgodne co do 
zapisów z aktami wcześniejszymi i dotyczącymi tych osób, np. rodziców, dziad-
ków) czy z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego. Sprostowanie aktu 
stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu 
stanu cywilnego, pod warunkiem że w państwie wystawienia dokument taki jest 
uznawany za dokument stanu cywilnego. Podstawą może być także inny doku-
ment zagraniczny potwierdzający stan cywilny, wydany w państwie, w którym 
nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, pod warunkiem że zawiera dane, 
które podlegają sprostowaniu, stwierdzające zdarzenie wcześniejsze i dotyczące 
tej samej osoby lub jej wstępnych. W aktualnym stanie prawnym nie ma już tzw. 
małego sprostowania, gdy akt zawiera oczywisty błąd pisarski, oraz tzw. sprosto-
wania dużego, dokonywanego przez sąd, gdy akt stanu cywilnego został błędnie 
lub nieściśle zredagowany. Przepis art. 35 ust. 1 P.a.s.c. w sposób jednoznaczny 

3 Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwal-
nych, należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych ma-
teriałów.
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określa przesłanki, które muszą być spełnione, aby sprostowania aktu dokonał 
kierownik USC w trybie czynności materialno-technicznej.

Kompetencje do dokonania sprostowania aktu stanu cywilnego posiada 
kierownik USC oraz sąd4.

Sprostowanie może być dokonane z urzędu na wniosek osoby, której akt 
dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego (np. rodziców w stosunku do małolet-
nich lub ubezwłasnowolnionych częściowo i całkowicie dzieci), osoby mającej 
w tym interes prawny oraz prokuratora.

W literaturze przedmiotu stwierdza się, że od 1 marca 2015 r. w zakresie 
sprostowania aktu w formie czynności materialno-prawnej nie mają zastosowa-
nia wprost przepisy o postępowaniu administracyjnym, gdyż nie jest prowadzo-
ne postępowanie administracyjne w rozumieniu K.p.a. Prostowanie aktu należy 
uznać za czynność z zakresu administracji dotyczącą uprawnień lub obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, wymienioną w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 
z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi5. 
Przepisy P.a.s.c. nie regulują postępowania w zakresie sprostowania aktu i co do 
zasady nie ma do niego zastosowania postępowanie dowodowe, udostępnienie 
akt sprawy, doręczenia czy powiadomienia z K.p.a. Jeżeli zatem wnioskodawcą 
nie jest osoba, której akt dotyczy, nie uczestniczy w procesie sprostowania jako 
czynności materialno-technicznej, zostaje jedynie powiadomiona przez kierow-
nika USC o złożeniu wniosku lub o zamiarze sprostowania aktu z urzędu (art. 35 

4 Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd powszechny, jeżeli: nie jest możliwe spro-
stowanie w trybie administracyjnym, tj. na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego 
lub innych aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej 
osoby lub jej wstępnych, albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego sprostowanie w try-
bie administracyjnym przez kierownika USC nie jest możliwe wyłącznie w oparciu o dokumenty. 
Sąd w postępowaniu spadkowym może także zobowiązać wnioskodawcę do sprostowania aktów 
stanu cywilnego w ten sposób, aby nazwiska wszystkich spadkobierców były tak samo zapisane. 
W sytuacji gdy przez lata różnie dokonywano zapisów nazwiska członków tej samej rodziny, to 
sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy, jednym postanowieniem, na wniosek wnio-
skodawcy, może sprostować wszystkie akty stanu cywilnego dotyczące spadkobierców w części 
dotyczącej ich nazwiska, co będzie miało ten skutek, że na podstawie tego postanowienia sądu 
nazwisko w aktach stanu cywilnego spadkobierców zostanie sprostowane poprzez naniesienie 
wzmianki dodatkowej do aktu, o czym będą stanowiły odpisy zupełne aktów stanu cywilnego. 
W przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania sprostowania w akcie kierownik USC, na 
wniosek jednego z członków rodziny, którego sąd zobowiązał do dokonania tej czynności prosto-
wania aktów, nie ma potrzeby powiadamiania wszystkich osób, których akty miałyby być prosto-
wane. Stan prawny w ich aktach stanu cywilnego pozostaje bez zmian.

5 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718. [dalej cyt.: P.p.s.a.]. Zwłoka w dokonaniu tej czynno-
ści może być zaskarżona na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z punktem 4 P.p.s.a. do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego.
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ust 4 P.a.s.c.). Z tego przepisu nie wynika nawet, w jakiej formie kierownik USC 
powinien poinformować osobę, której akt dotyczy, o jego sprostowaniu, gdy 
wnioskodawcą jest inna osoba lub gdy sprostowanie aktu nastąpiło z urzędu. 
A. Czajkowska proponuje, aby nastąpiło to pismem o dokonanym sprostowaniu6. 
Zapewne jest to konsekwencja przyjęcia konstrukcji prawnej o braku zastoso-
wania w tym zakresie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Co więcej, 
A. Czajkowska stoi na stanowisku niedopuszczalności stosowania praktyki za-
wiadamiania o wszczęciu postępowania z informacją o możliwości zapoznania 
się z aktami sprawy oraz składania wyjaśnień7. Z pewnością brak przepisów 
określających, w jaki sposób prowadzić postępowanie, które zakończy się czyn-
nością materialno-prawną sprostowania aktu stanu cywilnego będzie skutko-
wać odmienną praktyką w tym zakresie. Sprawa pod kątem formalnym bardziej 
się komplikuje w przypadku odmowy dokonania sprostowania, która zgodnie 
z art. 2 ust. 6 P.a.s.c. musi przybrać formę decyzji administracyjnej, która zgodnie 
z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r., – Kodeks postępowania administracyjnego8 
i ustawą z dnia z 30 sierpnia 2002  r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi9 może być zaskarżona do organu wyższego stopnia. Należy 
się zgodzić, że powiadomienie z art. 35 ust 4 P.a.s.c. spełnia funkcję informa-
cyjną a sprzeciw osoby, której akt dotyczy, nie ma znaczenia prawnego w tym 
przedmiocie i nie wstrzymuje czynności kierownika USC o sprostowania aktu10. 
Czy jednak przedmiotowe powiadomienie ma wyłącznie funkcję informacyj-
ną? A może w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania sprostowania 
owo zawiadomienie może być potraktowane jako zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania w tym przedmiocie. Ponadto można się zastanawiać, czy w pi-
semnym powiadomieniu nie należałoby jednak zamieścić informacji o możli-
wości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wyjaśnień. Tym bardziej 
jeżeli wnioskodawcą prostowania aktu jest inna osoba niż ta, której akt dotyczy 
albo sprostowanie ma być dokonane z urzędu. Warto bowiem zwrócić uwagę, 
że przedmiotem sprostowania może być np. imię lub nazwisko, które zalicza się 
do sfery dóbr osobistych, podlegających ochronie prawnej.

Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek innej 
osoby niż ta, której akt dotyczy, kierownik USC powinien dokonać oceny, czy 

6 A. Czajkowska [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo o aktach stanu cywil-
nego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, Warszawa 2015, 
s. 78.

7 Tamże.
8 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. [dalej cyt. K.p.a.].
9 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718. [dalej cyt. P.p.s.a.].
10 A. Czajkowska, [w:] I. Basior, A. Czajkowska (red.), D. Sorbian, Prawo..., s. 77.
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podmiot ten ma interes prawny w prostowaniu innych aktów i jak daleko inte-
res ten uzasadnia prostowanie innych aktów. W tym przypadku kierownik USC 
nie powinien przyjąć, że mamy tu do czynienia z istnieniem uznania admini-
stracyjnego rozumianego jako sfera swobody, pozostawiona przez ustawodawcę 
organowi administracyjnemu, do jakiegokolwiek dowolnego jego działania11. 
Ustawodawca w 35 ust. 3 P.a.s.c. uzależnił sprostowanie aktu stanu cywilnego 
m.in. od złożenia wniosku przez osobę posiadającą w tym interes prawny12. Jest 
to termin niedookreś lony, a zazwyczaj pojęcia niedookreś lone utożsamiane są 
z zagadnieniem ostrości pojęć, którymi posługuje się ustawodawca, nie wyzna-
czając w sposób jednoznaczny zakresu działania organu, jakim jest kierownik 
USC, w celu osiągnięcia elastyczności w indywidualnych przypadkach. Jednak 
w zakresie wykładni tego pojęcia organ jest związany przyjmowanymi w nauce 
zasadami wykładni, niemniej jednak to interpretator decyduje o ewentualnym 
niedookreślonym zakresie i charakterze danego terminu. Z pewnością jednak 
interpretacja zakresu pojęciowego interesu prawnego do sprostowania aktu stanu 
cywilnego nie jest niczym nieograniczona. Przeciwne stanowisko prowadziłoby 
do całkowitego braku przewidywalności rozstrzygnięć organów administracji 

11 O uznaniu administracyjnym, zob. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, Warszawa 1996, s. 272. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w nauce prawa uznanie 
administracyjne stanowi szczególną formę upoważnienia ustawowego do określonego zachowa-
nia się organów administracji. Wyjątkowy charakter tej formy wyraża się w tym, że organowi ad-
ministracji przyznano możliwość dokonania wyboru następstwa prawnego spośród dwóch czy 
też większej liczby dopuszczalnych przez ustawę, równowartościowych prawnie rozwiązań, zgod-
nie z celami określonymi wprost w ustawie czy też dającymi się z niej wyinterpretować w drodze 
argumentacji prawniczej, tamże, s. 270; M. Jaśkowska, Związanie decyzji administracyjnej ustawą, 
Toruń 1998. Zgodnie natomiast ze stanowiskiem judykatury zakres uznania zawsze wyznacza 
przepis prawa. Instytucja uznania administracyjnego nierzadko jest także łączona czy też utoż-
samiana z inną, tak jak i uznanie, budząca kontrowersje problematyka pojęć niedookreślonych. 
Wątpliwości w tym zakresie dotyczą nie tylko wskazania, kiedy z norm prawa wynika przyznanie 
uznania administracyjnego, lecz także jakie są jego granice. E. Iserzon, J. Staroś ciak, Kodeks po-
stępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 2007. Organ ten 
udziela natomiast odmowy, gdy chociaż jedna z przesłanek nie wystąpi, szerzej zob. Z. Niewia-
domski, Prawne formy działania administracji i ich sadowa kontrola, [w:] Prawo administracyjne, 
red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2005, s. 194; Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego. Dzia-
łalność administracji, Warszawa 2001, s. 48. Zgodnie natomiast ze stanowiskiem judykatury za-
kres uznania zawsze wyznacza przepis prawa. Należy jednak mieć na uwadze, że wydając decyzje 
o charakterze uznaniowym, organ jest związany nie tylko dyspozycją tego przepisu, ale i celem 
jego funkcjonowania w systemie prawa, zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. 
akt IISA/Lu 460/11.

12 Różnica miedzy uznaniem administracyjnym a terminem niedookreś lonym ma jedynie 
charakter ilościowy, a nie jakościowy.
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publicznej. Powoduje to, że nawet gdy występuje w tym przypadku duży sto-
pień niedookreś lonoś ci pojęcia, istnieją jednak jego granice. A te określa ustawo-
dawca, decydując o użyciu właśnie tego, nie zaś innego terminu w tekście aktu 
prawnego, mając na uwadze cel i zasadność korzystania z tej instytucji prawnej 
na gruncie P.a.s.c. Wydaje się więc, że nie należy w sposób prosty dokonywać 
prostowania innych aktów aniżeli akt podmiotu będącego wnioskodawcą, po 
spełnieniu oczywiście przesłanki z art. 35 ust. 1 P.a.s.c. Jeżeli w akcie stanu cy-
wilnego brakuje danych wymaganych przez prawo, możliwe będzie także uzu-
pełnienie takiego aktu.

W odniesieniu do aktów stanu cywilnego przekazanych do archiwum pań-
stwowego, kierownik USC właściwy ze względu na miejsce przechowywania 
danej księgi stanu cywilnego, który przekazał dany akt stanu cywilnego do archi-
wum państwowego, jest organem właściwym do sprostowania takiego aktu, na 
podstawie art. 129 ust. 4 P.a.s.c., o ile spełnione zostaną przesłanki umożliwiające 
sprostowanie w trybie administracyjnym. Nie jest on natomiast organem upraw-
nionym do wydania sprostowanego odpisu aktu stanu cywilnego. Po sprosto-
waniu aktu wnioskodawca może ubiegać się o wydanie jednego z dokumentów 
wydawanych przez archiwa.



Mirosława Stawarz*

Relacja z sesji szkoleniowej FORUM 
Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego 
Bukowina Tatrzańska 6–8 czerwca 2016 r.

W dniach 6–8 czerwca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się sesja 
szkoleniowa dla urzędników stanu cywilnego. Sesja poświęcona była tematyce 
rejestracji stanu cywilnego oraz problematyce dotyczącej zmiany imienia i na-
zwiska. Wzięło w niej udział ponad 40 osób.

Wykład I

W pierwszej części wykładu Pana Przemysława Wypycha – Sędziego Sądu 
Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy, specjalisty w zakresie prawa imion i na-
zwisk, zostały omówione zasady reprezentacji strony w postępowaniu o zmianę 
imienia i nazwiska (wynikające z przedstawicielstwa ustawowego i pełnomocnic-
twa), niektóre ważne powody zmiany imienia czy nazwiska oraz kwestia „powagi 
rzeczy osądzonej” w tymże postępowaniu.

Ważne:
„Gdy do wniosku o zmianę nazwiska /imienia/ dla dziecka przez jednego 

z rodziców zostanie przedstawione orzeczenie sądu obcego o pozbawieniu praw 
rodzicielskich drugiego rodzica, którego zgoda do zmiany jest konieczna – to 
orzeczenie to podlega uznaniu zgodnie z art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego”1.

W dalszej części wykładu Pana Przemysława Wypycha omówiono prze-
słanki istnienia małżeństwa i konsekwencje naruszenia przepisów regulujących 
procedurę jego zawarcia oraz przeanalizowano przykładowe wyroki sądów do-
tyczące decyzji wydanych przez USC.

* Mgr Mirosława Stawarz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chrzanowie.
1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 101.
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Wykład II

Tematem drugiego wykładu prowadzonego przez dr. n. praw. Piotra Ka-
sprzyka była rejestracja stanu cywilnego – nowe regulacje, geneza, zasady, zna-
czenie praktyczne a w szczególności – wzmianki dodatkowe dołączane do aktów 
stanu cywilnego na podstawie rozstrzygnięć państw obcych:

– rejestracja zdarzenia mającego miejsce za granicą, a transkrypcja zagra-
nicznych dokumentów stanu cywilnego,

– rola i zadania kierownika urzędu stanu cywilnego – uwagi na tle art. 5 
i 12 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy2

– uwagi na temat art. 128 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego3

Uczestnicy szkolenia byli bardzo zaangażowani, dzielili się doświadczeniem 
i spostrzeżeniami, z zainteresowaniem rozwiązywali trudne kazusy.

Wśród kilku kwestii stanowiących problem dla kierowników USC, które 
zostały przybliżone, warto wskazać choćby jedną z nich.

Problem dotyczy uchylenia decyzji kierownika USC w sprawie transkrypcji 
aktu małżeństwa.

Do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa 
w wyniku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, wpłynął sprzeciw pro-
kuratorski dotyczący wznowienia postępowania dotyczącego wpisania aktu 
małżeństwa i uchylenia decyzji o transkrypcji ukraińskiego aktu małżeństwa. 
Jako podstawę do uchylenia decyzji, prokurator powołał art. 145 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960  r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 23), z którego wynika, że w sprawie zakończonej decyzją 
ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja została wydana w wyniku 
przestępstwa.

„W stanie faktycznym jeden z nupturientów zawierając małżeństwo wystę-
pował pod danymi innej osoby i posługiwał się cudzym dokumentem stwier-
dzającym tożsamość.

Kierownik USC, który wydał decyzję dotyczącą transkrypcji aktu małżeń-
stwa powinien odmówić wznowienia postępowania wobec braku bezpośredniego 
związku między przestępstwem a decyzją o transkrypcji. Małżeństwo zawarte 
pod wpływem błędu co do tożsamości innej osoby może zostać unieważnione, 
póki jednak to nie nastąpi – jest małżeństwem istniejącym i dokumentujący jego 
istnienie akt stanu cywilnego stwierdza stan zgodny z prawdą. Co więcej – ist-
nienie takiego aktu jest niezbędne dla ewentualnego unieważnienia małżeństwa 

2 Tekst jedn.: Dz. U.  z 2015 r., poz. 2082.
3 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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przez sąd i dołączenia do niego w takim przypadku wzmianki dodatkowej o orze-
czeniu unieważniającym małżeństwo”.

Wypracowano także stanowisko w niektórych nurtujących kierowników 
USC sprawach, a to:

– jeśli do kierownika USC wpłynie wniosek o transkrypcję aktu małżeń-
stwa z zamieszczoną wzmianką o rozwiązaniu małżeństwa przez organ obcego 
państwa, zanim zostanie stwierdzone, czy podlega on uznaniu z mocy prawa, 
to w przypadku uznania wyroku, czy to przez kierownika USC czy przez sąd, 
kierownik USC dokonuje transkrypcji, jeśli wyrok nie podlega uznaniu, to kie-
rownik USC odmawia dokonania transkrypcji (w formie decyzji), powołując 
art. 107 pkt 1 P.a.s.c. jako podstawę do odmowy.

Zgodnie z brzmieniem powołanego wyżej artykułu – kierownik USC od-
mawia dokonania transkrypcji, między innymi jeżeli dokument w państwie wy-
stawienia potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo, zgon. Rozwód 
to niewątpliwie zdarzenie inne niż wymienione wcześniej urodzenie, małżeństwo 
czy zgon, zatem przy składaniu wniosku o transkrypcję, należy przedstawić do-
kument potwierdzający to zdarzenie (orzeczenie organu obcego państwa) do 
uznania przez kierownika USC lub wraz z orzeczeniem sądu o uznaniu tego wy-
roku za skuteczny na terenie RP. Dokonanie przeniesienia treści zagranicznego 
dokumentu stanu cywilnego, będącego dowodem zdarzenia, i rejestracji wraz ze 
wzmianką w formie transkrypcji pozostawałoby w sprzeczności z art. 107 P.a.s.c.

Dokonanie jednak transkrypcji z pominięciem wzmianki, pozostawałoby 
w sprzeczności z zasadami transkrypcji (art. 104 ust. 2 P.a.s.c.), bowiem trans-
krypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego do-
kumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie.

– jeśli w orzeczeniu obcego państwa o rozwiązaniu małżeństwa jest infor-
macja o zmianie nazwiska osoby rozwiedzionej, należy wykonać wyrok w całości.

Pochylono się także nad kwestią zaświadczenia o stanie cywilnym. Zgodnie 
z art. 83 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami 
RP przez obywatela polskiego, osoba ubiegająca się o pisemne zaświadczenie, 
że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo, składa do wybranego 
kierownika USC dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 
I choć zagadnienie to zostało skomentowane przez A. Czajkowską w „Prawie 
o aktach stanu cywilnego z komentarzem”, to ciągle pojawiają się wątpliwości 
w momencie, kiedy o zaświadczenie ubiega się osoba wymieniona w art. 82 ust. 2 
P.a.s.c., nie ma obowiązku złożenia dokumentu potwierdzającego stan cywilny 
drugiego z nupturientów, jeżeli ten jest obywatelem polskim i złożył zapewnienie 
o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które w swej 
treści zawiera określenie stanu cywilnego. Obowiązek w takim przypadku sta-
nowiłby zbędną biurokrację, nie mówiąc już o braku logiki.” Nie wszyscy jednak 
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zgadzają się z takim stanowiskiem. Przepis art. 83 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c. precyzuje, 
jaki dokument składa osoba ubiegająca się o zaświadczenie stwierdzające, że 
zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.

Za potwierdzeniem tej tezy przemawia fakt, iż w celu uzyskania zaświad-
czenia o stanie cywilnym należy złożyć wniosek będący załącznikiem do rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, który 
składa wnioskodawca oświadczając równocześnie, pouczony o odpowiedzialno-
ści karnej, że nie istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny, nieodzwier-
ciedlone w rejestrze stanu cywilnego. W konsekwencji po wnikliwej analizie 
powyższego zagadnienia ustalono, że w każdym przypadku, jak to wynika z prze-
pisu, należy żądać zaświadczenia o stanie cywilnym.

Coroczna sesja szkoleniowa organizowana przez FORUM Pracowników 
Urzędów Stanu Cywilnego jest czasem intensywnej nauki, wnosi dużo ważnych 
i aktualnych informacji związanych z problematyką rejestracji stanu cywilnego, 
pozwala wypracować jednolity tryb postępowania.

Za sprawą wykładowców wypełniających część merytoryczną omawiane 
są ważkie problemy nurtujące środowisko kierowników USC, a koordynator 
FORUM Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego przy Małopolskim Instytu-
cie Samorządu Terytorialnego Administracji, Pani Aleksandra Michta poprzez 
oprawę spotkań sprawia, że te ważkie problemy wydają się łatwiejsze i w lot 
znajdujemy ich rozwiązanie.



Leszek Adamowicz*

Nowy proces o deklarację nieważności małżeństwa 
w Kościele katolickim1

Z dniem 8 grudnia 2015 r. decyzją Ojca św. Franciszka weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące procesu o nieważność małżeństwa, zawarte w motu proprio 
„Mitis Iudex Dominus Iesus”2, na podstawie którego zmodyfi kowane zostały 
kanony 1671–1691 Kodeksu Prawa Kanonicznego3. Nowe procedury w całości 
dotyczą spraw, które wpłynęły do sądów kościelnych po dniu 8 grudnia 2015 r., 
jednak niektóre z nich mają zastosowanie także do spraw, które jeszcze nie zakoń-
czyły się ostatecznym wyrokiem bądź w pierwszej, bądź w wyższych instancjach.

Motywację dokonanych zmian uzasadnia papież Franciszek troską o zba-
wienie dusz, które w Kościele musi być zawsze najwyższym prawem. Innym 
„bodźcem do przeprowadzenia reformy jest ogromna liczba wiernych, którzy 
choć pragną kierować się własnym sumieniem, coraz częściej odwracają się od 
struktur prawnych Kościoła wskutek fi zycznego lub moralnego oddalenia; miłość 

* Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
1 Artykuł niniejszy jest częściowo zmienioną wersją artykułu oddanego do druku w czasopi-

śmie „Homo Dei”.
2 Franciscus, Litt erae apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus ca-

nones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur. Lit-
terae apostolicae motu proprio datae Mitis et Misericors Iesus quibus canones Codicis Canonum 
Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur; tekst 
polski: Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, reformujący kanony 
Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. List apo-
stolski motu proprio Mitis et Misericors Iesus, reformujący kanony Kodeksu Kanonów Kościołów 
Wschodnich dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, Wyd. Biblos, Tarnów 2015. 
W niniejszym artykule autor odnosi się jedynie do przepisów obowiązujących w Kościele łaciń-
skim.

3 Codex Iuris Canonici. Auctoritate Joannis Pauli PP. II Promulgatus. AAS 75 (1983) pars II. 
Ogłoszony dnia 25 stycznia 1983 r., zaczął obowiązywać od pierwszego dnia Adwentu 1983 r. 
[dalej cyt.: kan.... KPK].
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i miłosierdzie wymagają, aby Kościół jak matka stał się bliski swoim dzieciom, 
które czują się odłączone”. Reforma ta pozostaje także w związku z głosami bi-
skupów „zebranych na ostatnim nadzwyczajnym Synodzie, podczas którego do-
magano się szybszych oraz prostszych procesów”. Nowe przepisy, jednocześnie 
ostrzega Ojciec święty, „nie mają na celu promowania nieważności małżeństwa, 
ale przyspieszenie procesów, jak również ich uproszczenie w taki sposób, aby ser-
ca wiernych, którzy oczekują na wyjaśnienie swojej sytuacji nie były zbyt długo 
zniewolone przez mroki wątpliwości z powodu opóźnień w wydaniu wyroku”.

Nowe przepisy dotyczą jedynie procedur stosowanych przez sądy kościelne 
i w niczym nie zostały zmienione przepisy materialnego prawa małżeńskiego, 
które określają warunki ważnego zawarcia małżeństwa oraz przyczyny ewentu-
alnej jego nieważności.

1. Podstawowe założenia reformy

Najważniejsze zasady reformy papież podaje we wstępie do motu proprio. 
W ośmiu punktach przywołuje zasadnicze zmiany, których dokonuje. Najważ-
niejsze z nich można sformułować w poniższy sposób.

a) Zniesienie obowiązku uzyskania dwóch zgodnych ze sobą wyroków za 
nieważnością małżeństwa dla dopuszczenia stron do nowego kanonicznego mał-
żeństwa. Papież zdecydował, że wystarczy moralna pewność osiągnięta przez 
pierwszego sędziego (lub kolegium sędziowskie) zgodnie z przepisami prawa. 
Od tak wydanego wyroku przysługuje zawsze apelacja, którą może wnieść każda 
ze stron procesu oraz obrońca węzła małżeńskiego, którego zadaniem zawsze 
jest wskazywanie racjonalnych argumentów przeciwko tezie o ewentualnej nie-
ważności małżeństwa. Apelacja z zasady kierowana jest do stolicy metropolital-
nej, „gdyż to zadanie jako głowy prowincji kościelnej, utrwalone przez wieki, 
jest wymownym znakiem synodalności w Kościele”. W przypadku wyroku sądu 
metropolitalnego, apelacja adresowana jest do wybranego na stałe innego sądu. 
Zostaje także zachowana możliwość apelacji przez tych samych uczestników pro-
cesu do Trybunału zwyczajnego Stolicy Apostolskiej, czyli do Roty Rzymskiej.

b) W krajach, gdzie nie można ustanowić kolegium sędziowskiego (trzech 
sędziów) możliwość ustanowienia przez biskupa diecezjalnego sędziego jedno-
osobowego, który zawsze winien być duchownym. Biskup winien zagwaranto-
wać, że nie dojdzie poprzez stosowanie tej możliwości do jakiejkolwiek formy 
laksyzmu w orzekaniu o nieważności małżeństwa.

c) Możliwość osobistego wydania wyroku przez biskupa diecezjalnego 
w sprawach, w których istnieją najbardziej ewidentne przesłanki nieważności, po 
przeprowadzeniu tzw. procesu skróconego wprowadzonego nowymi przepisami. 
W takim procesie sędzią jest osobiście biskup diecezjalny, „który mocą swego 
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zadania pasterskiego daje największą gwarancję katolickiej jedności z Piotrem 
w wierze i dyscyplinie”. O proces skrócony przed biskupem muszą wnioskować 
zgodnie oboje małżonkowie, a do skargi muszą dołączyć dowody w sposób ewi-
dentny wskazujący na nieważność małżeństwa, jak np. dokumentacja medyczna 
w przypadku choroby psychicznej czy też zatajonej choroby zakaźnej.

d) Szczególne zadania zostały przez papieża powierzone Konferencjom 
Biskupów, „które muszą przede wszystkim kierować się gorliwością apostolską 
w dotarciu do rozproszonych wiernych” i „winny poczuwać się mocno do obo-
wiązku uczestniczenia we wspomnianych zmianach oraz bezwarunkowo usza-
nować prawo biskupów do zorganizowania władzy sądowniczej we własnych 
Kościołach partykularnych”. Konferencje mają zachęcać i pomagać poszcze-
gólnym biskupom w zastosowaniu w praktyce reformy procesu małżeńskiego, 
a także zatroszczyć się zarówno o sprawiedliwe i godne wynagrodzenie pracow-
ników sądów, jak i „w miarę możliwości zadbać, aby proces był bezpłatny”. Pa-
pież uzasadnia te zadania w sposób następujący: „Kościół, ukazując się wiernym 
jako szczodra matka, w kwestii tak blisko związanej ze zbawieniem dusz, wyraża 
bezinteresowną miłość Chrystusa, dzięki której wszyscy zostaliśmy zbawieni”.

2. Niektóre istotne zmiany w szczegółach

a) Do którego sądu kierować skargę o nieważność małżeństwa?
Nowy kan. 1672 KPK daje możliwość wniesienia skargi do sądu diecezji, 

w której zostało zawarte małżeństwo, diecezji, w której jedna ze stron małżeństwa 
lub obie strony mają stałe lub tymczasowe kanoniczne zamieszkanie lub sądu 
tej diecezji, na terenie której faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowo-
dów. Małżonek wnoszący sprawę może w sposób dowolny wybrać jeden z tak 
określonych sądów i jego decyzja nie wymaga niczyjej zgody lub zatwierdzenia. 
Papież zachęca jednak, by był to sąd najbliższy miejsca zamieszkania, gdyż wtedy 
kontakt z nim jest ułatwiony.

b) Kto wnosi skargę o nieważność małżeństwa?
Nieważność małżeństwa może skarżyć każda ze stron małżeństwa (mąż lub 

żona) pojedynczo lub mogą też małżonkowie wnieść skargę wspólną. Skarga 
wspólna jest bezwzględnie wymagana, gdy małżonkowie wnioskują o proces 
skrócony przed biskupem. Jest także możliwość, by strona pozwana przyłą-
czyła się do już wniesionej skargi. Skargę może wnieść również promotor 
sprawiedliwości.

c) Kiedy może zostać przeprowadzony proces skrócony?
Warunkiem zakwalifi kowania sprawy do rozpatrzenia według przepisów 

o procesie skróconym, poza wcześniej przytoczonym wymogiem wspólnej skargi 
powodowej, jest przedstawienie w niej „krótko, całościowo i jasno faktów, na 
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których opiera się żądanie” oraz dołączenie do tejże skargi (czyli już w punk-
cie wyjścia) dowodów, które „mogą być natychmiast zebrane przez sędziego”, 
w szczególności w których „przytaczane są okoliczności dotyczące faktów lub 
osób, poparte zeznaniami lub dokumentami, które nie wymagają przeprowadze-
nia dokładniejszego badania albo dochodzenia oraz w sposób oczywisty wskazu-
ją na nieważność” (kan. 1683 n. 2 i 1684 KPK). Może to być np. dokumentacja 
medyczna dotycząca choroby istniejącej w czasie zawierania małżeństwa lub 
orzeczenia sądowe dotyczące ustalenia ojcostwa. Stąd nie będzie możliwy pro-
ces skrócony, gdy np. jedna ze stron lub świadkowie mieszkają za granicą i nie 
są w stanie stawić się w sądzie i mogą zostać przesłuchani jedynie w drodze 
pomocy prawnej przez sąd zagraniczny.

d) W jakich stanach faktycznych można sugerować proces skrócony?
Zgodnie z art. 14 §  1 „Zasady proceduralne w sprawach o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa”, dołączonym do wspomnianego na początku motu 
proprio, „wśród okoliczności dotyczących rzeczy lub osób, które dopuszczają 
rozpoznanie sprawy o nieważność małżeństwa stosując proces skrócony według 
kan. 1683–1687 KPK, należy zaliczyć na przykład: taki brak wiary, który może 
prowadzić do symulacji konsensu lub błędu determinującego wolę, krótki czas 
pożycia małżeńskiego, aborcję dokonaną dla uniknięcia zrodzenia potomstwa, 
pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub 
wkrótce po ślubie, podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaź-
nej, potomstwa z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności, zawarcie 
małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub wynikające 
z nieoczekiwanej ciąży kobiety, użycie przemocy fi zycznej w celu wymuszenia 
konsensu, brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną, itd.” 
Z całą pewnością należy stwierdzić, że wyliczenie zawarte w art. 14 nie jest tak-
satywne i nie są to okoliczności, w których obligatoryjnie należy stosować proces 
skrócony.

e) Jaki jest walor dowodowy zeznań?
Nowe przepisy wzmocniły walor dowodowy zeznań stron oraz świadka 

urzędowego. Zgodnie z kan. 1678 KPK „przyznanie się sądowe oraz oświadcze-
nia stron, poparte ewentualnymi zeznaniami świadków potwierdzającymi ich 
wiarygodność, mogą mieć pełną wartość dowodową”, którą ocenia sędzia, biorąc 
pod uwagę wszystkie wskazówki, poszlaki i inne okoliczności. Z kolei „zezna-
nie tylko jednego świadka może mieć pełną wartość dowodową, jeżeli składa je 
świadek kwalifi kowany, który zeznaje o sprawach dokonanych w związku z peł-
nieniem urzędu”. Zachowana została oczywiście zasada, według której sędzia 
lub sędziowie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego (zeznania 
stron, świadków, ekspertyzy biegłych, dokumenty i domniemania prawne) musi 
uzyskać pewność moralną (a więc nie tylko prawdopodobieństwo) dotyczącą 
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nieważności małżeństwa. Każdą wątpliwość sędzia winien zinterpretować na ko-
rzyść węzła małżeńskiego, a więc przeciwko wnioskowi o orzeczenie nieważności.

f) Jakie są skutki wyroku stwierdzającego nieważność?
Wyrok sądu orzekający nieważność małżeństwa przede wszystkim stwier-

dza stan wolny obu stron, deklarując, że nie zawarły one ważnie małżeństwa. 
Do takiego wyroku może zostać dołączony jednak zakaz zawarcia nowego mał-
żeństwa kanonicznego bez spełnienia określonych w tymże wyroku warunków. 
Zazwyczaj jest to konieczność zweryfi kowania aktualnej zdolności do zawarcia 
małżeństwa, zwłaszcza w sytuacji, gdy z powodu np. jakiegoś poważnego defektu 
osobowości lub z powodu choroby psychicznej poprzednie małżeństwo zostało 
uznane za nieważne. Chodzi tu o uchronienie nowego związku od niebezpieczeń-
stwa nieważnego zawarcia. W wyroku orzekającym nieważność, sąd przypomina 
także, że nie zostają uchylone zobowiązania naturalne małżonków względem 
siebie, a zwłaszcza w odniesieniu do dzieci zrodzonych z tego, uważanego dotąd 
za ważne, małżeństwa.

Nowe przepisy procesowe, promulgowane przez papieża Franciszka, po-
twierdzając zasadę nierozerwalności małżeństwa, dają możliwość usprawnienia 
pracy sądom kościelnym. Niemniej jednak dopiero stosowanie tych przepisów 
oraz zapewnienie odpowiedniej co do liczby i kwalifi kacji małżeńskich poradni 
duszpasterskich oraz sądów kościelnych przyczyni się do tego, „aby serca wier-
nych, którzy oczekują na wyjaśnienie swojej sytuacji nie były zbyt długo znie-
wolone przez mroki wątpliwości z powodu opóźnień w wydaniu wyroku”.





Irena Powroźnik*

Wywieranie wpływu – sztuka czy sztuczka?

Drogi kierowniku USC, codziennie podejmujesz wiele różnych decyzji, 
i tych mniejszych – co wybrać na śniadanie, którą drogą jechać do pracy, i tych 
większych – często trudnych, w ramach obowiązków zawodowych i osobistych. 
Zazwyczaj wydaje Ci się, że zdecydowałeś zupełnie samodzielnie i świadomie. 
Czy faktycznie tak jest? Pojęcie wywierania wpływu na pewno nie jest Ci obce. 
Warto zadać pytanie, jaka jest różnica między perswazją a manipulacją, czy to 
tylko sztuczki, czy przydatne umiejętności i oczywiście jak możesz to wykorzy-
stać w swojej pracy.

Według słownika języka polskiego perswazja to „namawianie do czegoś lub 
odradzanie czegoś z przytoczeniem odpowiednich argumentów”1. Spróbuję Ci 
jednak pokazać, że pojęcie to jest znacznie szersze i że „odpowiednie argumenty” 
to nie wszystko. Manipulacja natomiast określona jest jako „wykorzystywanie 
jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów w celu udowodnienia 
swoich racji lub wpływania na cudze poglądy i zachowania”2. Między perswazją 
a manipulacją granica jest naprawdę cienka, a wiele zależy od tego, czy swój cel 
chcemy osiągnąć nie krzywdząc przy tym innych, czy odbywa się to ich kosztem. 
Intrygujące jest na pewno to, że wszystko zależy od celu, bo techniki są takie 
same.

Na co dzień szkolę różne grupy docelowe z umiejętności miękkich. Reali-
zując temat wpływania na innych odwołuję się do książki Roberta Cialdiniego3, 
w której przedstawionych zostało 6 reguł wywierania wpływu. Przedstawię w tej 
części cyklu tylko niektóre z nich. Pierwsza to reguła wzajemności polegająca na 
poczuciu zobowiązania wobec osoby, która coś dla nas zrobiła. Odwdzięczanie 

* Mgr Irena Powroźnik, trener umiejętności miękkich
1 Słownik języka polskiego, htt p://sjp.pwn.pl/szukaj/perswazja.html (dostęp z dnia 

29.06.2016 r.)
2 Tamże.
3 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2010.
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się jest silnie zakorzenione w różnych kulturach. Nawet jeśli osoba nie oczekuje 
odwzajemnienia przysługi, w głowie zakoduje Ci się, że w razie sytuacji awaryj-
nej powinieneś pomóc. R. Cialdini przywołał sytuację swojej studentki, której 
pewien mężczyzna pomógł uruchomić samochód, gdy nie była w stanie go od-
palić. Miesiąc później pożyczyła temu samemu mężczyźnie swoje auto. Mimo 
wahania i faktu, że samochód był zupełnie nowy, a mężczyzna wyglądał młodo. 
Skończyło się to rozbiciem samochodu i jego kasacją. Dopiero wtedy okazało się, 
że kierowca był niepełnoletni i nie miał wykupionego ubezpieczenia. Prawdopo-
dobnie zastanawiasz się, jak ta kobieta mogła zrobić coś tak nierozważnego, ale 
pomyśl, ile razy zgodziłeś się na coś, na co nie miałeś ochoty i ile razy odbyło się 
to Twoim kosztem. Dlatego nawet jeśli czujesz się zobowiązany do odwzajem-
nienia przysługi, warto zastanowić się, czy na pewno możesz to zrobić, czy lepiej 
asertywnie odmówić. No dobrze, wiesz już na czym polega reguła wzajemności, 
ale do czego może Ci się to przydać w codziennej pracy? Pamiętaj, że otaczają Cię 
ludzie – petenci, współpracownicy, przełożeni. Niektórzy specjalnie wykonują 
drobne przysługi, żeby zobowiązać drugą stronę do rewanżu. Nie oznacza to 
oczywiście, że masz być teraz podejrzliwy wobec wszystkich dookoła. Po prostu 
pamiętaj, że tak działa pewien mechanizm i możesz go użyć oraz świadomie 
podejmować decyzje o odwdzięczaniu się. Pomoc petentowi przy wypełnieniu 
dokumentów może przybrać różne formy. Możesz burknąć, że nie masz teraz 
czasu albo że to przecież nic trudnego, a możesz z uśmiechem odpowiedzieć, 
że chętnie podpowiesz. Opcja pierwsza nie powinna nigdy zostać przez Ciebie 
wybrana. Druga, nie dość, że powinna być normą, to pokazuje Cię w dużo lep-
szym, profesjonalnym świetle. Dbasz wtedy o wizerunek swój, stanowiska, które 
reprezentujesz, a także samego USC. Jeśli pozytywnie podejdziesz do petenta, 
on to odwzajemni, a przynajmniej zrobi tak zdecydowana większość. Utrzymy-
wanie pozytywnych relacji w miejscu pracy zależy także od współpracowników. 
Jeśli pomożesz koledze w poradzeniu sobie z trudnym zadaniem, podzielisz się 
smakołykiem albo po prostu będziesz życzliwy, będziesz mógł liczyć na rewanż.

Regułą, która według mnie wiąże się z poprzednią, jest reguła lubienia i sym-
patii. Jeśli kogoś lubię, dużo łatwiej jest mi spełnić jego prośbę. Jakie czynniki 
wpływają na to, czy kogoś lubimy? Czy nam się to podoba, czy nie, atrakcyj-
ność fi zyczna – zwłaszcza w pierwszym kontakcie – ma znaczenie. Wspomnę 
o ważnym aspekcie, który w psychologii nazywany jest efektem aureoli. Jest to 
„automatyczna skłonność do przypisywania ludziom ładnym takich pochleb-
nych cech, jak utalentowanie, sympatyczność, uczciwość i inteligencja”4. Warto 
też zaznaczyć, że w przytoczonych przez R. Cialdiniego badaniach ładni, mó-
wiąc potocznie, „mają lepiej”. Przystojni politycy otrzymywali więcej głosów niż 

4 Tamże, s. 191.
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kandydaci mniej urodziwi, ładniejszy wygląd kandydatów do pracy zwiększał ich 
szanse na jej otrzymanie, a przystojni oskarżeni otrzymywali łagodniejsze wy-
roki. Jednak nie tylko uroda decyduje o tym, kogo lubimy. Znaczenie ma także 
podobieństwo (lubimy ludzi podobnych do nas samych, podobnie ubranych, 
o podobnych zainteresowaniach), komplementy (badania wykazują, że nawet te 
nieprawdziwe!) oraz kontakt, a właściwie częstotliwość kontaktów (im częściej 
się z kimś widzimy, tym bardziej możemy go polubić). Szczególnie ciekawe jest 
dla mnie podobieństwo. Ile razy będąc w sklepie, usłyszałeś, że sprzedawca też 
korzysta z takiego sprzętu, jaki właśnie planujesz kupić? Choć może to nie być 
prawdą, to będzie szukał punktów wspólnych, żeby łatwiej było Cię przekonać. 
Ty też możesz wykorzystać tę regułę. Jeśli petent będzie narzekał na trudne for-
mularze, możesz powiedzieć, że sam byłbyś za tym, żeby były łatwiejsze. Jeśli 
koleżanka przyniesie do pracy spaghett i, możesz życzyć jej smacznego i stwier-
dzić, że uwielbiasz takie potrawy. Sposobów zachowania jest wiele, ważne, że 
dzięki temu będziesz pozytywnie zapamiętany, do tego jako osoba w pewnych 
aspektach podobna do rozmówcy. Ale to oczywiście nie wszystko. Czasami na 
podstawie pierwszego wrażenia mylnie oceniamy rozmówcę. Wyobraź sobie, 
że petent nie jest najlepiej ubrany, zachowuje się inaczej niż Ty, tak naprawdę 
jesteście od siebie zupełnie różni. Podświadomie więc nadajesz mu etykietkę 
„nie lubię” i możesz niestety traktować go gorzej, mniej chętnie wyjaśnić mu 
procedury, odnosić się nie tak życzliwie jak do innych. Nikt nie oczekuje od 
Ciebie, że będziesz wszystkich lubił, bo nie masz takiego obowiązku. Natomiast 
niezależnie od tego, co o kim myślisz, musisz zachowywać się odpowiednio do 
swojego stanowiska i każdego potraktować profesjonalnie. Tak naprawdę możesz 
na tym tylko zyskać!

Następna reguła dotyczy autorytetu. Amerykański profesor psychologii 
Stanley Milgram przeprowadził szokujący eksperyment. Zadaniem ucznia było 
zapamiętanie podanych słów. Nauczyciel miał wyczytywać słowo z listy, a uczeń 
miał mu podawać słowo do pary. Kiedy uczeń odpowiedział źle, nauczyciel przy-
ciskał dźwignię powodującą u ucznia siedzącego w drugim pokoju wstrząs elek-
tryczny. Za każdym razem siła wstrząsu się zwiększała. Uczeń krzyczał z bólu 
i prosił o przerwanie eksperymentu, mimo to nauczyciel aplikował kolejne 
wstrząsy. Nauczyciele sugerowali przerwanie eksperymentu, jednak znajdujący 
się w pomieszczeniu badacz w białym kitlu mówił, że uczniowi nic nie będzie. 
W efekcie nauczyciele aplikowali coraz wyższe wstrząsy, prawdopodobnie wy-
łącznie ze strachu przed sprzeciwieniem się autorytetowi. Oczywiście nikomu 
nic się nie stało – uczniowie byli podstawionymi aktorami, którzy odgrywali swo-
je reakcje, a badaniu podlegały osoby wcielające się w role nauczycieli. Ekspery-
ment przeprowadzono wielokrotnie, w różnych kombinacjach. Wskazuje to, jak 
wielką siłę ma autorytet. Wykorzystaj tę wiedzę. Bądź autorytetem, powołuj się 
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na autorytety, szukaj wsparcia u autorytetów w rozmowie z osobami, z którymi 
chcesz coś ustalić. Dotyczy to przede wszystkim relacji ze współpracownikami, 
ponieważ zazwyczaj relacje z petentem nie są na tyle rozbudowane, żeby znać 
prywatne autorytety i żeby musieć z nich skorzystać. Warto więc obserwować, 
kto wśród współpracowników czy podwładnych ma w grupie najsilniejszy au-
torytet, warto także wiedzieć, na kogo się powoływać i kogo najlepiej „zarazić” 
jakimś pomysłem, żeby inni chętnie w to weszli.

Technik i narzędzi wywierania wpływu jest bardzo dużo i wielu autorów 
podejmuje ten temat. Być może zastanawiasz się teraz, ile razy dałeś się złapać 
i kiedy to Tobie udało się osiągnąć to, co chciałeś? I prawdopodobnie okaże się, 
że podświadomie w mniejszym lub większym zakresie korzystasz z tych reguł 
i doświadczasz ich na co dzień. Wiesz już, jak się nazywają, na jakich zasadach 
się opierają i mam nadzieję, że pomoże Ci to w codziennej pracy. Teraz sam 
możesz ocenić czy wywieranie wpływu jest sztuką czy sztuczką. Na co stawiasz?



S P R A W O Z D A N I A

Piotr Skubiszewski*

Sprawozdanie z konferencji naukowej 
pt. „Prawo o aktach stanu cywilnego – aspekty międzynarodowe” 

(Łodź 3.03.2016 r.)

W dniu 3 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Prawo o aktach stanu cywilnego 
– aspekty międzynarodowe”, nad którą patronat objęło czasopismo „Metryka. 
Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.

Sesja obejmująca referaty naukowe i dyskusję rozpoczęła się o godzinie 9:45 
i została otwarta przez dra Michała Wojewodę. Rozpoczął ją wykład dr Ewy Ka-
marad z Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowany „Zawarcie małżeństwa przez 
cudzoziemca w Polsce”. Referentka wskazała m.in., że zawarcie małżeństwa przez 
cudzoziemca w Polsce co do zasady poddane jest dwóm porządkom prawnym 
– w zakresie wymogów formalnych prawu miejsca zawarcia małżeństwa (prawu 
polskiemu) oraz w zakresie możności zawarcia małżeństwa prawu ojczystemu 
cudzoziemca (prawu obcemu). W wyjątkowych przypadkach, szczegółowo opi-
sanych w tekście, możność zawarcia małżeństwa może także być poddana prawu 
polskiemu.

Następnie wystąpił dr Tomasz Strumiłło z Uniwersytetu Łódzkiego i przed-
stawił zagadnienie „Wzmianki dodatkowe dołączane do aktu stanu cywilnego na 
podstawie rozstrzygnięć organów państw obcych”. Referent podniósł, że wielość 
reżimów prawnych w zakresie uznania zagranicznych orzeczeń lub decyzji sta-
nowi w dalszym ciągu istotne utrudnienie w pracy kierownika USC. Uznanie na 
podstawie przepisów K.p.c. ma miejsce w stosunkach z tymi państwami, które 
nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej bądź państwami, z którymi 
łączą Polskę umowy międzynarodowe, jednak niezależnie od kraju pochodzenia 

* Mgr Piotr Skubiszewski, sekretarz czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobo-
wego i rejestracji stanu cywilnego”, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Lublinie.
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orzeczenia i konieczności zastosowania postanowień umowy międzynarodowej, 
co do zasady uznanie następuje z mocy prawa.

Z kolei dr Michał Wojewoda z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił referat 
„Przypisek przy akcie stanu cywilnego jako źródło informacji o zmianie stanu 
cywilnego za granicą”. Autor przypomniał tradycyjną funkcję przypisków, która 
wynikała z poprzednio obowiązujących regulacji dotyczących rejestracji stanu 
cywilnego, a którą było powiązanie aktów dotyczących tej samej osoby, przez 
umieszczenie wzmianek informacyjnych o aktach sporządzonych wcześniej lub 
później. Zdaniem referenta, przypiski powinny spełniać dziś modyfi kowaną 
funkcję, jaką jest informacja o zdarzeniach wpływających na stan cywilny jed-
nostki, mających miejsce za granicą. Sesję pierwszą zamknęła ożywiona dyskusja 
uczestników konferencji.

Drugą sesję konferencji o godz. 12:30 otworzył wykład dra Piotra Kasprzy-
ka, redaktora naczelnego czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobo-
wego i rejestracji stanu cywilnego” dotyczący problematyki rejestracji zdarzenia 
mającego miejsce za granicą a transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu 
cywilnego. Referent podkreślił, że poprzez „nieprowadzenie rejestracji stanu 
cywilnego” z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014  r. – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego1 należy rozumieć sytuacje, w których rejestracja nie jest 

1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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prowadzona przez dany kraj w ogóle bądź nie jest prowadzona w sposób odrębny 
i wydzielony. Co jest, a co nie jest rejestracją stanu cywilnego w danym pań-
stwie, nie jest takie oczywiste, np. w Szwecji, Norwegii i Finlandii obowiązuje 
system rejestracji stanu cywilnego, a że są to organy podatkowe, nie powinno 
mieć znaczenia. Prowadzenie w takiej formie rejestracji, jeżeli spełnia minimalne 
wymagania co do treści aktu, nawet jeżeli nie jest aktem w naszym rozumieniu, 
może być traktowane jako rejestracja stanu cywilnego i można zastosować pro-
cedurę transkrypcji. Referent zwrócił uwagę, że w przypadku transkrybowanego 
aktu stanu cywilnego ze wzmianką o rozwodzie należy zawiesić postępowanie 
o transkrypcję, a następnie prowadzić postępowanie w kierunku uznania takie-
go orzeczenia. W przypadku braku możliwości uznania orzeczenia kierownik 
USC powinien odmówić dokonania transkrypcji (w formie decyzji), powołując 
art. 107 pkt ust. 1 P.a.s.c. jako podstawę do odmowy.

Następnie wystąpiła dr Agnieszka Korzeniowska-Polak ze Społecznej Aka-
demii Nauk z referatem pt. „Odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cy-
wilnego”. Uważa ona, że ze względu m.in. na sporadyczność przypadków, kiedy 
konieczne jest odtwarzanie przez kierownika USC zagranicznego dokumentu, 
konieczność żmudnego i czasami niemożliwego ustalania danych niezbędnych 
dla stworzenia polskiego aktu stanu cywilnego, odtworzenie zagranicznego do-
kumentu stanu cywilnego powinno mieć formę decyzji administracyjnej.

Sesję zamknął wykład dr hab. Anny-Marii Zachariasiewicz z Uniwersytetu 
Śląskiego pt. „Klauzula porządku publicznego w ustawie Prawo o aktach stanu 
cywilnego”

Ponadto dr Piotr Kasprzyk w imieniu Zarządu Fundacji Instytutu Nauko-
wego im. Prof. Józefa Litwina oraz Redakcji czasopisma Metryka. Studia z za-
kresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego uhonorował dra Michała 
Wojewodę Medalem Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina za 
publikacje, organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji dla urzęd-
ników stanu cywilnego i Panią Anetę Papis, Prezesa Stowarzyszenia Urzędników 
Stanu Cywilnego RP Oddział w Łodzi, za wieloletnią współpracę ze środowi-
skiem naukowym, publikacje a także organizowanie i współorganizowanie szko-
leń, warsztatów i konferencji dla urzędników stanu cywilnego.

Na koniec konferencji dr Piotr Kasprzyk dokonał pierwszej uroczystej pre-
zentacji Medalu im. Prof. Józefa Litwina, który zgodnie z regulaminem Nagrody 
im. Profesora Józefa Litwina będzie przyznawany osobom lub instytucjom, które 
poprzez swoją działalność zawodową lub społeczną przyczyniają się do podnie-
sienia poziomu nauki i kształcenia w zakresie prawa osobowego i/lub rejestracji 
stanu cywilnego.

Na tym konferencję zakończono.





Sławomir Wojciechowski*

Sprawozdanie z konferencji pt. „70-lecie ujednoliconej rejestracji 
stanu cywilnego w Polsce” (Łagów 27–28. 04. 2016 r.)

„Z natury więc praw pisanych wynika niezbędna potrzeba aktów urodzenia, 
małżeństwa i zejścia, słowem aktów stanu cywilnego. Trzy te epoki życia tak 
są ważne i połączone nieprzerwanym ogniwem z pomyślnością naszą i nasze-
go rodzeństwa, że we wszystkich prawie wiekach, w najpierwszych zawiązkach 
społeczności cywilnych, znaleźli prawodawcy piękne wzory do upoważnienia 
obchodu urodzin, małżeństwa i zejścia” (Dzierożyński, 1813). Powyższe stwier-
dzenie choć powstało na początku XIX w. również i dzisiaj zachowuje swoją 
aktualność względem aktów stanu cywilnego.

Dnia 1 stycznia 1946 r. w Polsce rozpoczęła się nowa era rejestracji stanu 
cywilnego. Wprowadzenie w życie dekretu „Prawo o aktach stanu cywilnego” 
było wydarzeniem, które spowodowało konieczność całkowicie nowego spojrze-
nia na funkcję i znaczenie urzędów stanu cywilnego, zarówno w życiu każdego 
człowieka, całego społeczeństwa oraz odradzającego się Państwa Polskiego.

* Sławomir Wojciechowski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.
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W bieżącym roku obchodzimy 70-lecie ujednoliconej rejestracji stanu 
cywilnego w Polsce. Każdy człowiek spotyka się z urzędem stanu cywilnego 
co najmniej dwa razy, podczas rejestracji urodzenia i zgonu. Wśród większości 
społeczeństwa dominują stereotypowe wyobrażenia o sposobie funkcjonowania 
tych instytucji. Niewiele osób poddaje głębszej refl eksji wiedzę o tym, czym 
urzędy stanu cywilnego się zajmują, jaka jest obecnie kondycja tych instytucji, 
jaką pełnią funkcję w systemie administracji publicznej oraz w społeczeństwie, 
jaką odgrywają rolę względem każdego człowieka?

Obecni sami jesteśmy świadkami kolejnej bardzo doniosłej rewolucji 
w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego. Podobnie jak 70 lat temu, również 
i dzisiaj zaistniałe zmiany powodują, że musimy na nowo zdefi niować system 
rejestracji stanu cywilnego oraz miejsce i znaczenie urzędów stanu cywilnego 
w systemie administracji publicznej. Z tego też powodu jubileusz ten jest wy-
darzeniem wyjątkowym. Łączy bowiem dwa niezwykle ważne okresy w historii 
funkcjonowania tak ważnych dla nas wszystkich instytucji.

Z tej oto okazji, w dniach 27–28 kwietnia 2016 r. odbyła się w Łagowie lubu-
ska konferencja pt. „70-lecie ujednoliconej rejestracji stanu cywilnego w Polsce”.

Organizatorem spotkania było Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskie-
go, którego prezesem jest Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Miasta Nowej Soli. 
Patronat Honorowy konferencji udzielił Wojewoda Lubuski. W spotkaniu udział 
wzięło 55 kierowników USC z całego województwa lubuskiego oraz zaproszeni 
goście z Warszawy – przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji jako resortów merytorycznie związanych 
z rejestracją stanu cywilnego w Polsce. Środowisko naukowe reprezentował dr 
Piotr Kasprzyk – redaktor czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowe-
go i rejestracji stanu cywilnego oraz mgr Piotr Skubiszewski – sekretarz redakcji.

Podczas konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia złotych, srebr-
nych i brązowych medali za długoletnią służbę nadanych przez Prezydenta RP 
– Pana Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta, odznaczeń dokonał Wicewoje-
woda Lubuski – Pan Robert Paluch.

Złote medale otrzymały:
1. Pani Krystyna Breń – USC Bogdaniec
2. Pani Ewa Cichoń – USC Sulęcin
3. Pani Małgorzata Hetmańska – USC Sława
4. Pani Grażyna Jasińska – USC Żary
5. Pani Kazimiera Jóźwiak – USC Gubin
6. Pani Irena Leśniewska – USC Lubiszyn
7. Pani Maria Pawłowska – USC Nowogród Bobrzański
8. Pani Dorota Rutkowska – USC Czerwieńsk
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Srebrny medal otrzymała Pani Mirosława Winnicka – USC Gorzów Wlkp., 
a brązowy Pani Izabela Stachowiak – USC Cybinka.

Spotkanie obfi towało również w bardzo ciekawe obrady, podczas których 
poruszone zostały najistotniejsze aspekty związane z urzędami stanu cywilnego 
w Polsce. O czekających urzędników zmianach legislacyjnych w ustawie pra-
wo o aktach stanu cywilnego opowiedziała Pani Barbara Łapińska – Naczelnik 
Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego z Departamentu Spraw Obywatelskich 
MSWiA. Mająca niebawem wejść w życie ustawa wprowadzi rozwiązania, które 
znacząco poprawią wydajność pracy oraz zwiększą efektywność obsługi klientów 
w urzędach stanu cywilnego. Pakiet zmian, które mają nastąpić, zakłada znaczącą 
liberalizację w procesach rejestracji stanu cywilnego poprzez scedowanie upraw-
nień przysługujących obecnie kierownikom USC i zastępcom na pracowników 
urzędów stanu cywilnego. Natomiast najnowsze koncepcje rozwoju funkcjonal-
ności systemu teleinformatycznego rejestracji stanu cywilnego zaprezentowała 
Pani Joanna Kot z Centralnego Ośrodka Informatyki. Największe zainteresowa-
nie wśród słuchaczy budziła koncepcja podjętych już prac w zakresie poprawy 
funkcjonalności rejestru stanu cywilnego. W tym celu został powołany przez 
Ministerstwo Cyfryzacji zespół analityczny, którego zadaniem jest przygoto-
wanie masowej migracji do wdrożenia produkcyjnego. Harmonogram prac jest 
intensywny, zakłada bowiem cotygodniowe spotkania, w ramach których wery-
fi kowane będą poszczególne etapy projektu.

Uczestnicy mieli także możliwość wysłuchać ciekawego wykładu dra Piotra 
Kasprzyka, który przedstawił rolę i znaczenie „zawodowego kierownika USC” 
względem wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W drugim dniu spotkania kierownicy USC mogli zapoznać się z obecnymi 
zagrożeniami wynikającymi z tak zwanych ślubów fi kcyjnych. Z racji obecnej 
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sytuacji w Europie przestawione zjawisko zaczyna się nasilać. Potencjalne zagro-
żenia z tym związane zdiagnozował ppłk SG Krzysztof Damuć z Nadodrzańskie-
go Oddziału Straży Granicznej. Kierownicy USC mogli również poznać sposoby 
rozpoznawania dokumentów podróży wydawanych przez inne państwa. Jak po-
kazuje rzeczywistość, współpraca USC ze Strażą Graniczną jest w tym aspekcie 
bardzo potrzebna. Znane są bowiem sytuacje, gdzie w ten sposób doszło na 
terenie Polski do skutecznego zatrzymania poszukiwanych lub nielegalnie prze-
bywających cudzoziemców.

Kolejny blok dyskusyjny związany był z zagadnieniami szczególnych przy-
padków rejestracji stanu cywilnego, które scharakteryzował Sławomir Wojcie-
chowski – kierownik USC w Nowej Soli. Obrady prowadzone były w nowoczesnej 
formie paneli dyskusyjnych, dzięki czemu każdy uczestnik miał możliwość włą-
czenia się do dyskusji i przedstawienia różnych poglądów oraz doświadczeń. 
Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili potrzebę spotkań w formule, w której jest 
możliwość wymiany doświadczeń i poglądów wszystkich podmiotów mających 
wpływ na rejestrację stanu cywilnego. Poznanie punktu widzenia poszczególnych 
podmiotów pozwala bowiem na całościowe ujęcie systemu rejestracji stanu cy-
wilnego. Zwrócić bowiem należy uwagę, że uwzględnienie wszystkich wymia-
rów funkcjonowania organizacji daje gwarancję skutecznego nimi zarządzania. 
Wymiar fi nansowy, organizacyjny, prawny i kadrowy są ze sobą ściśle powiązane 
i współzależne. Jak każda organizacja, także i urzędy stanu cywilnego działają 
w określonym otoczeniu, przez co wymagane jest poznanie oddziaływań, jakie 
zachodzą między otoczeniem a urzędem, zarówno w skali mikro jak i makro.

Lubuska konferencja nie jest pierwszym przedsięwzięciem Zrzeszenia 
Gmin Województwa Lubuskiego w zakresie działania urzędów stanu cywilnego. 
Organizacja ta od dłuższego czasu bardzo czynnie angażuje się na rzecz rozwoju 
rejestracji stanu cywilnego. Zrzeszenie, od kilku lat jako jedyna organizacja, pod-
jęło badania nad systemem dotacji celowych na zadania zlecone. W tym zakresie 
jako pierwsze w Polsce przeprowadzone zostały badania, których wyniki wpłynę-
ły na zmianę sposobu ustalania fi nansów dla urzędów stanu cywilnego. Przedsta-
wiciele Zrzeszenia brali i nadal biorą czynny udział w pracach legislacyjnych nad 
obecną ustawą prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi. 
Współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmowała 
także udział w opracowywaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego 
ŹRÓDŁO. W ramach przynależności do Ogólnopolskiego Porozumienia Or-
ganizacji Samorządowych przedstawiciele Zrzeszenia biorą czynny udział w po-
siedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Działania tej 
organizacji obejmują również ustawiczne podnoszenie kwalifi kacji urzędników 
stanu cywilnego poprzez cykliczne organizowanie szkoleń. Obecnie realizowany 
jest największy i jak dotąd jedyny taki w Polsce projekt badawczy mający na celu 
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zdiagnozowanie aktualnej sytuacji urzędów stanu cywilnego. Badanie obejmuje 
750 urzędów, w 5 województwach. Prowadzona jest także stała współpraca z Mi-
nisterstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwem Cyfry-
zacji w zakresie rozwoju przepisów i systemów informatycznych, które dotyczą 
urzędów stanu cywilnego. O niezwykle pozytywnej wartości takiej współpracy 
zgodnie wypowiadali się podczas konferencji zarówno przedstawiciele strony 
samorządowej jak i rządowej.

Z okazji jubileuszu pragnę życzyć wszystkim pracownikom urzędów stanu 
cywilnego w Polsce oraz wszystkim związanym z rejestracją stanu cywilnego 
pracownikom administracji rządowej, zarówno na szczeblu centralnym jak i te-
renowym, nieustannej satysfakcji z pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego.





Paweł Sobotko*

Sprawozdanie ze szkolenia pt. „Baza usług stanu cywilnego 
jako narzędzie kierownika USC. Ocena dotychczasowych 
doświadczeń w świetle obowiązującego prawa i praktyki” 

(Czudec 18–20.05.2016 r.)

W dniach od 18 do 20 maja 2016  r. odbyło się w Czudcu k. Rzeszowa 
szkolenie pt. „Baza usług stanu cywilnego jako narzędzie kierownika USC. Oce-
na dotychczasowych doświadczeń w świetle obowiązującego prawa i prakty-
ki” organizowane przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Oddział 
w Rzeszowie.

Teamtem szkolenia m.in. była: ocena funkcjonowania ustawy z dnia 28 
listopada 2014  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1 oraz projekt nowelizacji 
ustawy z dnia 12 lutego 2016 r. Omówiono zasady dokonywania zmian w aktach 
stanu cywilnego w aspekcie prawnym i technicznym, tryb postępowania przy 
sporządzeniu aktu zgonu – przypadki szczególne oraz transkrypcje i odtwarzanie 
aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP. Ponadto przybliżono 
uczestnikom szkolenia tematykę związaną z orzeczeniami rozwodowymi zapa-
dłymi w państwach należących do UE i spoza Unii i zmianę imion i nazwisk na 
podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska2

Na szkoleniu przedstawiono ponadto zagadnienia związane z wydawaniem 
odpisów i zaświadczeń z rejestrów stanu cywilnego, poruszono tematykę interesu 
prawnego w uzyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego w literaturze przedmiotu 
i przedstawiono orzeczenia sądów dotyczące omawianej problematyki. Kolej-
nym zagadnieniem będącym przedmiotem wykładów było uznanie ojcostwa 

* Mgr Paweł Sobotko, sekretarz czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego 
i rejestracji stanu cywilnego”.

1 Dz. U. z 2014 r. poz. 741 ze zm.
2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 10.
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po wprowadzeniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – o leczeniu niepłodności3 
na tle rejestru uznań na podstawie art. 751 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy4, a także rola i zadania kierownika USC – uwagi 
na tle art. 5 i 12 K.r.o. (odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek 
małżeński od nupturientów, przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju 
umysłowego do zawarcia małżeństwa).

Blok informatyczny wypełniła Firma Technika IT z Gliwic oraz DMK IT 
z Lublina, przestawiając m.in. usprawnienie procesu migracji aktów stanu cy-
wilnego do rejestru stanu cywilnego i dostosowanie dotychczasowych aplikacji 
USC do projektowanej nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Szkolenie zakończył panel dyskusyjny, na którym były poruszane najczę-
ściej występujące problemy w stosowaniu ustawy – Prawo o aktach stanu cywil-
nego oraz związane z etyką w pracy kierownika USC.

W szkoleniu udział wzięli m.in. prof. nadzw. dr hab. Janusz Gajda, dr 
Ewa Kalandyk, dr Piotr Kasprzyk, mgr Elżbieta Gnatek-Ożóg, mgr Iwona 
Jabłońska-Gierula.

W trakcie szkolenia, tj. 19 maja 2016 r. medalem Fundacji Instytut Naukowy 
im. Prof. Józefa Litwina i czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobo-
wego i rejestracji stanu cywilnego” został uhonorowany Jerzy Wiktor, Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej 
Oddział w Rzeszowie za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, 

3 Dz.U. z 2015 r., poz. 1087.
4 Tekst jedn.: Dz. U.  z 2015 r., poz. 2082.[dalej cyt.: K.r.o.].
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publikacje a także organizowanie i współorganizowanie szkoleń i warsztatów dla 
urzędników stanu cywilnego.

Panu Prezesowi Jerzemu Wiktorowi gratulujemy otrzymania medalu oraz 
wzorcowo organizowanych szkoleń wraz ze swoimi współpracownikami z Za-
rządu SUSC RP Oddział w Rzeszowie.





Piotr Skubiszewski*

Sprawozdanie z sesji wyjazdowej FORUM 
Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego 

(Bukowina Tatrzańska 6–8.06.2016 r.)

W dniach od 6 do 8 czerwca 2016 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się 
sesja wyjazdowa FORUM Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego przy Mało-
polskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Sesja wyjazdowa była poświęcona m.in. zagadnieniom związanym z: ewi-
dencją ludności, przesłankami istnienia małżeństwa zawieranego w trybie 1 § 2 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy1 i konsekwen-
cjami naruszenia przepisów regulujących procedurę jego zawarcia. Poruszono 
zagadnienia związane z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi w ustawie 

* Mgr Piotr Skubiszewski, sekretarz czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobo-
wego i rejestracji stanu cywilnego”, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Lublinie.

1 Tekst jedn.: Dz. U.  z 2015 r., poz. 2082.
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z dnia 28 listopada 2014  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego2. Tematem wy-
kładów była także instytucja wzmianki dodatkowej dołączonej do aktu stanu 
cywilnego na podstawie rozstrzygnięć organów państw obcych a także odtwo-
rzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Sporym zainteresowaniem 
cieszyła się także tematyka związana z rejestracją zdarzenia mającego miejsce za 
granicą w kontekście transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. 
Omówiono wiele przykładowych wyroków sądowych dotyczących decyzji wy-
dawanych przez kierowników USC.

Omówiono także instytucję interesu prawnego z art. 45 P.a.s.c. podkreśla-
jąc, że interes prawny do wydania odpisu aktu występuje wówczas, gdy istnieje 
obiektywna potrzeba ochrony prawnej. Musi być nadto zgodny z prawem, za-
sadami współżycia społecznego, jak również z celem, któremu służy powołany 
przepis. Istotą interesu prawnego jest jego oparcie na konkretnej normie prawa 
materialnego, którą to normę można wskazać jako jego podstawę i z której dany 
podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje. Powołany 
przepis wprowadza zasadę ograniczonej jawności ksiąg stanu cywilnego, wy-
mieniając osoby i organy uprawnione do otrzymania m.in. odpisu aktu stanu 
cywilnego, z jednoczesnym rozszerzeniem kręgu uprawnionych o osoby, które 
mają interes prawny do otrzymania tego dokumentu, a także o organizacje spo-
łeczne. W dyskusji podniesiono, że często wnioskodawcy nie wykazują interesu 
prawnego wywodzącego się z przepisów prawa materialnego. Bezzasadne jest 
także powoływanie się na art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny3, stanowiący o przechodzeniu praw i obowiązków na wnioskodawcę, 
albowiem nie jest spadkobiercą. Co więcej, sąd, przed którym toczy się postę-
powanie o stwierdzenie nabycia spadku, ma możliwość wystąpienia do USC 
o wydanie odpisu aktu w trybie art. 45 P.a.s.c. Z reguły żądanie wnioskodawców 
opiera się o trzy założenia (hipotezy), a mianowicie: że wierzytelność wnio-
skującego istnieje; przeszła do spadku; wnioskodawca w nieoznaczonej przy-
szłości wystąpi o stwierdzenie nabycia spadku; zaś zgłaszając swe uczestnictwo 
w sprawie, będzie zobowiązany dołączyć m.in. odpis skrócony aktu zgonu. Trzy 
pierwsze okoliczności są, co do zasady, niesprawdzalne w postępowaniu admi-
nistracyjnym. Natomiast ostatnia jest nieprawdziwa, albowiem odpis aktu stanu 
cywilnego może zostać wydany na wniosek sądu, złożony w trybie art. 45 P.a.s.c. 
Można nawet sformułować tezę, iż próba dowodzenia w postępowaniu admini-
stracyjnym istnienia wierzytelności skarżącego oraz faktu, że przeszła do spadku, 
prowadziłaby do naruszenia właściwości organu administracji publicznej, który 
nie jest uprawniony do oceny stosunków cywilnoprawnych. Innym interesują-

2 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
3 Tekst jedn. :Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.
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cym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu było odtworzenie zagranicznego 
dokumentu stanu cywilnego – przesłanki, tryb i możliwości odwołania się wnio-
skodawcy od czynności materialo-technicznej odtworzenia aktu.

Więcej, zob. Mirosława Stawarz, Relacja z sesji szkoleniowej FORUM Pra-
cowników Urzędów Stanu Cywilnego Bukowina Tatrzańska 6–8 czerwca 2016  r. 
w tym numerze.





V A R I A

Przystąpienie Aruby 
do Konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego nr 17

W dniu 27 maja 2015  r. Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej no-
tyfi kowała złożenie przez królestwo Niderlandów w dniu 3 marca 2015  r. do-
kumentu przystąpienia Aruby do Konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu 
Cywilnego nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów 
sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1997 r., której Polska jest stroną. Tym 
samym, zgodnie z art. 10 przedmiotowej Konwencji w odniesieniu do Aruby, 
ww. Konwencja obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r.





Zapowiedź wydawnicza

Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa o zmianie imienia 
i nazwiska
KOMENTARZ

Szanowni Czytelnicy, serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia zamó-
wienia na publikację: Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia 
i nazwiska. Komentarz, pod red. Piotra Kasprzyka, która ukaże się w drugiej 
połowie 2016 r.

Obszerny komentarz jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjali-
stów z zakresu rejestra cji stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego 
międzynarodowego i prawa administracyjnego.

Jest to pierwszy tak obszerny komentarz do Prawa o aktach stanu cywilnego 
i ustawy o zmianie imienia i nazwiska zawierający odniesienie do wielu dziedzin 
prawa, w tym np. prawa rodzinnego, pozostających w związku z rejestracją stanu 
cywilnego, sięgający w dużym stopniu do bogatej literatury przedmiotu, orzecz-
nictwa i opinii praktyków.

Autorzy są pracownikami naukowymi i/lub praktykami.
Przyjęte rozwiązanie sprawia, iż komentatorzy wzajemnie się uzupełniają 

a pozycja zawiera kompleksowe i pełne omówienie obowiązujących przepisów.
Komentarz zawiera:
– komentarz do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
– komentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
– orzecznictwo polskie (SN, NSA, WSA) i europejskie (ETPC, TSUE),
– piśmiennictwo,
– przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów.
Dane techniczne:
Przewidywana liczba stron: ok. 900, w tym ok. 800 stron tekstu komentarza.
Format B5 (240x170 mm)
Oprawa twarda szyta
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Cena podstawowa: 260 zł brutt o + koszt przesyłki 11,50 zł brutt o.
Cena dla prenumeratorów „Metryki” i podmiotów, które zamówią „Metry-

kę”: 230 zł brutt o + koszt przesyłki 11,50 zł brutt o.

Zamówienia prosimy nadsyłać: 
• drogą elektroniczną, zakładka zamówienia – formularz zamówieniowy 

www.metryka.info
lub
• pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, 
ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin

 lub
• telefonicznie +48 501 426 908, +48 663 421 088,
• mailowo na adres: metryka@onet.pl

Prosimy o przekazanie tej informacji koleżankom i kolegom z innych 
urzędów stanu cywilnego.



Ankieta do Nagrody im. Profesora Józefa Litwina

Szanowni Państwo Czytelnicy czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa 
osobowego i rejestracji stanu cywilnego, wydawca Metryki złożył propozycję usta-
nowienia nagrody im. Profesora Józefa Litwina, która spotkała się z pozytyw-
nym odzewem ze strony środowiska naukowego oraz praktyków zajmujących 
się rejestracją stanu cywilnego, a medal jest widomą częścią tejże nagrody, już 
nazywanej polskim noblem z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 

Nagroda im. Profesora Józefa Litwina będzie przyznawana przez Kapitułę 
Nagrody im. Profesora Józefa Litwina tym osobom, które swoją pracą naukową 
lub organizacyjną wniosły znaczący wkład w rozwój i upowszechnianie nauki 
prawa z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. Kandydatów do 
nagrody można zgłaszać m.in. spośród pracowników naukowych, pracowników 
USC, organów nadzoru nad USC, sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Proszę wpisać imię i nazwisko kandydata:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krótki opis kandydata:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie kandydatury:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ankietę proszę przesłać na adres:
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina

ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin
lub mailowo metryka@onet.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.metryka.info
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