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Od redaktora

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Metryki w części poświęcony obchodom 70-lecia wprowadzenia jednolitej, nowoczesnej, świeckiej rejestracji stanu
cywilnego, które wplatają się w kolejny rok wytężonej pracy w USC i kolejnych
zmian legislacyjnych a także w funkcjonalność aplikacji ŹRÓDŁO będącej częścią SRP.
Jesteśmy z Państwem już 6 lat i jest to dobry moment na planowanie kolejnej
„sześciolatki”. Chcemy się dla Państwa zmieniać wsłuchując się w Wasze głosy,
opinie i postulaty. Nie zatracając nic z naukowego charakteru czasopisma, w którym znajdują Państwo pogłębioną refleksję poszczególnych instytucji prawnych
w zakresie rejestracji stanu cywilnego, chcemy w znaczący sposób od numeru
pierwszego za 2017 r. poszerzyć dział z praktyki o kazusy z rozwiązaniami, z jakimi spotykacie się w swojej praktyce. Będziemy publikować szereg krótkich
praktycznych opracowań, jakie Państwo nam nadsyłają m.in. jak umiejętnie rozmawiać z ludźmi, jak radzić sobie ze stresem przy wystąpieniach publicznych czy
profesjonalizm zachowania jako urzędnika stanu cywilnego.
Nasze czasopismo będzie, zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami, liczyło
ok. 150 stron.
Mam nadzieję, że Nowy 2017 Rok przyniesie pozytywne zmiany i poszerzymy grono naszych prenumeratorów o niezdecydowanych jeszcze kierowników
USC. 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
prawa o aktach stanu cywilnego. Zachęcam wszystkich pracowników USC do
czytania i studiowania fachowej literatury. Namawiam także naszych czytelników, aby zachęcali innych w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za jakość
świadczonych usług w USC do prenumeraty naszego czasopisma. My ze swej
strony dokładamy wszelkich starań, aby było ono najlepszym forum merytorycznej dyskusji o prawie o aktach stanu cywilnego.
Przypominamy, że wydawca Metryki – Fundacja Instytut Naukowy im Prof.
Józefa Litwina jest wpisany na listę organizacji pożytku publicznego, tym samym
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poszerzamy możliwość wsparcia naszej działalności ze strony naszych czytelników, sympatyków i przyjaciół odpisem 1% podatku (nr KRS: 0000479445),
a także darowiznami, o co w tym miejscu proszę.
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze pisemne
opracowanie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa
rodzinnego (szczegóły w dalszej części „Metryki”) i do nabycia w przyszłym
roku dużego komentarza do Prawa o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie
imienia i nazwiska (więcej zob. zapowiedź wydawnicza).
Gratuluję wszystkim nagrodzonym Medalem naszego czasopisma, który
jest wyróżnieniem ze strony środowiska naukowego dla osób wyróżniających
się w pracy na rzecz rejestracji stanu cywilnego.
***
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2017 Rok w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego i Rady Naukowej składam moc serdecznych życzeń,
aby Państwa codzienny trud był należycie doceniony i przynosił wspaniałe efekty.
Piotr Kasprzyk

Ogłoszenie konkursu

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

Redakcja czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu
Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs na najlepsze prace pisemne 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 cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie instytucji stanowiących
podstawę działania kierowników USC i innych pracowników USC oraz pracowników 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 pracowników 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 urzędów stanu cywilnego w Polsce, promowanie i zachęcanie pracowników USC,
aby w swojej zawodowej a nawet naukowej działalności dostrzegali istotne problemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania
poprzez odpowiednie stosowanie prawa.
W związku z tym Redakcja zachęca wszystkich pracowników USC i organów nadzoru do udziału w konkursie.
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;
• refleksje 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 elektroniczna 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. znaków 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 czasopisma „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 opublikowanie pracy w czasopiśmie „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.
Laureaci otrzymają także nagrody rzeczowe.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w okresie od 1 lipca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Rozstrzygnięcie
konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 15 marca 2017 r.
Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2017 r. Pracę należy nadesłać
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 konkursu 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 zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” z siedzibą w Lublinie, zwana 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 cywilnego, 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 problemy 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 najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 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 28 lutego 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;
• refleksje 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 wymogów 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 przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w prawie autorskim.
§9
Do przesłanej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1.
§ 10
Na potrzeby konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych. 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 poinformowania autorów nagrodzonych prac o przyznaniu nagrody i sposobie
jej odbioru.
§ 12
1. W celach określonych powyżej Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe autorów nagrodzonych prac: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 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 – tygodniowy 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 niezwłocznie 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 przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz stanowią prezydium
Komisji.
§ 16
Członkowie Komisji Konkursowej składają oświadczenia dotyczące braku
konfliktu interesów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
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§ 17
1. Prezydium Komisji Konkursowej analizuje prace pod kątem ich zgodności z warunkami określonymi w § 5, § 6, § 7 i sprawdza wymóg formalny
określony w § 9 niniejszego Regulaminu.
2. Na podstawie analizy Prezydium Komisji Konkursowej podejmuje decyzje 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 określonego 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 okolicznościach, Prezydium Komisji może rekomendować Komisji Konkursowej
w pełnym składzie unieważnienie konkursu.
§ 21
1. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej czasopisma „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 finansowany ze środków Fundacji Instytut Naukowy im. Prof.
Józefa Litwina w ramach działalności statutowej.
§ 23
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej czasopisma „Metryka. 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 konfliktu interesów (na stronie www. metryka.info)

Osoby uhonorowane medalem czasopisma „Metryka. Studia
z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”
oraz Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina

Dr hab. n. prawnych Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr
z Uniwersytetu Wrocławskiego za współpracę i zorganizowanie
konferencji pt. „Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę
dziecka poczętego i jego matki”. Wręczenie medalu odbyło się
w dniu 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.
Profesor dr hab. Jacek Mazurkiewicz pokaźną część swych prac poświęcił
różnorodnym unormowaniom przewidującym ochronę dziecka, jego matki i ojca
oraz rodziny w ogóle. Koncentrowały się one głównie wokół prawa rodzinnego,
dotykały jednak także tej problematyki na gruncie prawa pracy, prawa socjalnego, prawa medycznego oraz szeroko pojmowanego prawa karnego, w szczególności penitencjarnego. Część badań naukowych Profesor poświęcił sytuacji
cywilnoprawnej dziecka poczętego i zagadnieniem aborcji. Co do samej aborcji
jest jej stanowczym antagonistą, uważając jednak, że stanowczości takiej postawy musi towarzyszyć rozbudowywanie instrumentarium prawnego mającego na
celu ochronę kobiety ciężarnej i tworzenie instytucjonalnego zaplecza służącego
ochronie jej praw. Kilka prac oraz projektów przepisów poświęcił reformie prawa
rozwodowego, zabiegając nie tylko o ochronę ciężarnej kobiety, ale i przedstawiając, dzisiaj już w istotnej części uwzględnione, postulaty przemiany tego prawa.
Przez kilkadziesiąt lat Profesor zajmował się położeniem prawnym człowieka
zmarłego m.in. zagadnieniami ochrony dóbr osobistych zmarłego, zajmując się
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głównie problematyką z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, prawa pracy, prawa własności
przemysłowej, prawa administracyjnego i innych praw publicznych. Jest członkiem Rady naukowej czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego
i rejestracji stanu cywilnego”. Kilkakrotnie był nagrodzony za osiągnięcia naukowe, indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, także nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Za działalność w obronie
życia dzieci poczętych otrzymał w 1987 r. nagrodę watykańskiej Fundacji Jana
Pawła II. Rozprawa habilitacyjna została wyróżniona w 2011 r. na konkursie
„Państwa i Prawa”. Jest współpracownikiem Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa
Medycznego i Bioetyki. Był ekspertem prawnym Sejmu i Senatu. Opiniował
projekty dotyczące dopuszczalności aborcji, prawa o separacjach i o adopcjach
zagranicznych. Wspólnie z dr. J. Strzebińczykiem i dr. A. Ciskiem przygotował
obszerny projekt reformy polskiego prawa rodzinnego oraz innych praw, mający
na celu rozszerzenie ochrony praw kobiet, w szczególności kobiet ciężarnych
oraz dzieci, który stał się przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie. Odbył staże
naukowe i prowadził badania naukowe na wydziałach prawa Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego, Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego oraz
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Założył Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu i przez siedemnaście lat społecznie
kierował jego działalnością. Monografie Profesora to: Ochrona dziecka poczętego
w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985, ss. 126; Non omnis
moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010, ss. 904
oraz bardzo wiele artykułów naukowych w tym O ochronę dóbr osobistych post
mortem w prawie rodzinnym i w prawie o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia
z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 2 s. 15–69,
a także glos, recenzji oraz projektów ustaw.
Tomasz Brzózka, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej
za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje, a także organizowanie szkoleń, warsztatów, kongresów
i konferencji dla urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 2 lutego 2016 r. w Nieborowie.
Tomasz Brzózka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze od
1986 r. Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1994–2002 był jego Wiceprezesem, a od 2002
r. do 2016 r. Prezesem Zarządu Głównego. Współzałożyciel Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, od
1995 r. Prezes Zarządu Oddziału. Współzałożyciel z ramienia SUSCRP powstałego
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w 2001 r. Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS). W latach 2003–2007 pełnił w nim funkcję Wiceprezydenta. Organizator w 2011 r. XI Europejskiego kongresu urzędników stanu cywilnego w Zielonej
Górze. Organizator różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla urzędników stanu cywilnego i wykładowca na podyplomowych studiach administracyjnych – rejestracja stanu cywilnego na KUL-u. Redaktor tematyczny czasopisma
Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. Autor
dwujęzycznej publikacji książkowej (polsko-niemieckiej) Niemieckie księgi stanu
cywilnego w Polsce, Frankfurt am Main Berlin 2000, ss. 500.
Dr hab. n. prawnych Michał Wojewoda z Uniwersytetu
Łódzkiego za publikacje, organizowanie i współorganizowanie
szkoleń i konferencji dla urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 3 lutego 2016 r. w Łodzi.
Dr hab. Michał Wojewoda jest adiunktem w Katedrze
Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz radcą prawnym. Członkiem komisji ds.
Aplikantów i Aplikacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jest
członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
(1997) oraz Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. 1998). Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski (2001). Rozprawę doktorską obronił w 2005 r.
Autor kilkunastu publikacji, w tym w języku angielskim. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Został
laureatem konkursu Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych autorów książek
specjalistycznych za publikację Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r. Współautor
Komentarza do kodeksu cywilnego – część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka,
Wolters Kluwer 2009, (autorstwo komentarza do przepisów o oświadczeniu woli
(art. 60–62 k.c., s. 626–657) oraz o ofercie (art. 66–70, s. 696–711, s. 715–770),
a także do art. 71 k.c. (s. 789–794)). Jest także autorem kolizyjnoprawnej problematyki dokonania czynności prawnej (rozdział V, §21) w: System Prawa Prywatnego, t. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa
2014 oraz opracowania problematyki dotyczącej międzynarodowych aspektów
rejestracji stanu cywilnego (rozdział XXII, s. 535–622) w: System Prawa Prywatnego, t. 20 C, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa
2015. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
m.in. Zaświadczenie stwierdzające, 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,

22

Osoby uhonorowane medalem czasopisma „Metryka”...

s. 15–69; Międzynarodowe uznawanie imion i nazwisk, Metryka. Studia z zakresu
prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2015, nr 1, s. 53–77; Kilka uwag
o definicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014,
nr 2, s. 17–37; Prawo obce w praktyce urzędów stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 1, s. 33–69;
Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego. Uwagi na tle Zielonej księgi
poświęconej ograniczeniu formalności administracyjnych w stosunku do obywateli,
„Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011,
nr 2, s. 151–176; Stosowanie norm kolizyjnych w praktyce urzędów stanu cywilnego.
Uwagi na tle nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia
z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 1, s. 39–62.
Organizuje i współorganizuje konferencje naukowe z zakresu rejestracji stanu
cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Aneta Papis, Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział w Łodzi za wieloletnią współpracę ze
środowiskiem naukowym, publikacje a także organizowanie
i współorganizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla
urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się
w dniu 3 lutego 2016 r. w Łodzi.
Mgr Aneta Papis, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 1991 r. związana zawodowo z urzędami stanu cywilnego w Łodzi (doświadczenie i wiedzę zdobywała na
stanowisku zastępcy kierownika USC Łódź-Śródmieście, które posiadało jedno
z większych archiwów w Polsce, w latach 2003–2011 kierownik USC Łódź–Centrum, po reorganizacji i utworzeniu jednego USC w Łodzi, zastępca kierownika
USC, zastępca dyrektora Wydziału). Członek zespołu redakcyjnego „Metryka.
Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Jest członkiem
założycielem Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, społecznie pracuje
w Zarządzie Stowarzyszenia. Od 2007 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu
Oddziału Łódzkiego SUSC RP. Swoje doświadczenie zawodowe i pasję w pracy
wykorzystuje jako wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP. W ramach Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia regularnie organizuje seminaria, spotkania nie tylko dla pracowników
urzędów stanu cywilnego ale również pracowników ewidencji ludności, dowodów
osobistych województwa łódzkiego. Współpracuje ze środowiskiem naukowym,
współorganizuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
konferencje naukowe poświęcone rejestracji stanu cywilnego. Jako praktyk z dużym doświadczeniem zawodowym jest zapraszana na spotkania z sędziami sądów
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rodzinnych w ramach studiów podyplomowych. Publikuje artykuły poświęcone
głównie tematowi, który najbardziej lubi tj. rejestracji urodzenia.
Aleksandra Michta, Koordynator Forum Pracowników
Urzędów Stanu Cywilnego Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, organizowanie
szkoleń i konferencji, wydawanie biuletynu „Niezbędnik USC”,
podnoszenie umiejętności i wzbogacanie warsztatu pracy
urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się
w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Krakowie.
Mgr Aleksandra Michta, od 1 stycznia 1991 r. pracuje w Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Jest koordynatorem Forum Pracowników Urzędów Stanu
Cywilnego od momentu jego powstania w maju 2002 r. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako pracownik USC w Krakowie-Nowej Hucie doskonale rozumie
problemy i potrzeby kierowników USC. Aleksandra Michta współpracuje z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, dzięki czemu informuje na bieżąco
kierowników USC o zmianach i zaistniałych problemach. Wydawała biuletyn „Niezbędnik USC”, w którym publikowane były bieżące wiadomości, relacje ze spotkań
oraz omówienia ciekawych przypadków z praktyki kierowników USC. W ramach
Forum jego członkowie spotykają się co miesiąc. Każdego roku organizowane są
także szkolenia wyjazdowe służące rozwiązywaniu bieżących problemów zawodowych członków forum. Są platformą dyskusji na temat poprawy jakości funkcjonowania USC, możliwości doskonalenia umiejętności i wzbogacania warsztatu pracy
urzędników stanu cywilnego. Obecnie forum liczy 136 członków. Forum znajduje
się również na liście konsultantów odnośnie zmiany przepisów. Przez 14 lat funkcjonowania Forum Pani Aleksandrze Michcie udało się zebrać wokół niego grono
doświadczonych wykładowców z różnych dziedzin – jest to gwarancja spełnienia
oczekiwań uczestników spotkań. Pamięta o osobach, które przechodzą na emeryturę czy odchodzą z pracy z innych powodów. Zorganizowała uroczyste konferencje
rocznicowe na 5-lecie i 10-lecie powstania Forum, które odbyły się w pięknych salach Muzeum Historycznego w Krakowie. Jej działania pozwoliły na zintegrowanie
środowiska i wpierają pracę pracowników USC.
Jerzy Wiktor, Prezes Zarządu Oddziału Rzeszowskiego
Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią współpracę ze środowiskiem
naukowym, publikacje a także organizowanie i współorganizowanie szkoleń i warsztatów dla urzędników stanu
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cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 19 maja 2016 r. w Czudcu
k. Rzeszowa.
Mgr Jerzy Wiktor pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie od
1991 r., początkowo jako zastępca kierownika a następnie kierownik USC. Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej. Członek Komisji Prawnej SUSCRP u jego zarania. Od ponad 20 lat
Prezes Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu
Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator corocznych, majowych seminariów szkoleniowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które odbywają
się w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej
w Czudcu woj. podkarpackie. Współautor książki Instytucje prawa rodzinnego,
pod red. Jakuba M. Łukasiewicza, Wolters Kluwer Warszawa 2014, ss. 354.
Henryk Chwyć, Prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje a także organizowanie i współorganizowanie
szkoleń, warsztatów, kongresów i konferencji dla urzędników
stanu cywilnego.
Mgr Henryk Chwyć, emerytowany kierownik Urzędu
Stany Cywilnego w Lublinie, od ponad 20 lat Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Lublinie (od początku jego powstania). Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu
Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Komisji Prawnej Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, w latach
2002–2006 wiceprezes SUSCRP, członek rady Programowej Europejskiego
Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS). Redaktor
tematyczny czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Organizator różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla urzędników stanu cywilnego z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
które odbywają się w Lublinie w tym seminarium „Obrót prawny z zagranicą.
Konkordat” w 1996 r., Konferencja „Pochodzenie dziecka w prawie polskim
i obcym” w 1997 r. Dąbrowica (k. Lublina), Międzynarodowa konferencja nt.
zawarcia małżeństwa i Konkordatu w 2000 r. Wykładowca na Podyplomowych
Studiach Administracyjnych – rejestracja stanu cywilnego na KUL-u. Wydawca:
Obrót prawny z zagranica w sprawach stanu cywilnego. Konkordat (wyd.), Lublin
1997, s. 304. Pochodzenie dziecka i przysposobienie w prawie Polskim i obcym.
Transseksualizm – zagadnienia prawne, Lublin 1999, ss. 291; Europejskie prawo rodzinne. Materiały z kongresów Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek
i Urzędników Stanu Cywilnego (red.) Lublin 2006, ss. 342. Autor m.in. Zawarcie
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małżeństwa w prawie polskim. Poradnik dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego,
Lublin 1999, ss. 240.
Kazimierz Gola, Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu
Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Bielsku-Białej,
za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym a także
organizowanie i współorganizowanie szkoleń i warsztatów dla
urzędników stanu cywilnego. Wręczenie medalu odbyło się
w dniu 18 maja 2016 r. w Wiśle.
Mgr Kazimierz Gola, emerytowany kierownik Urzędu
Stany Cywilnego w Bielsku-Białej, od ponad 20 lat Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Bielsku-Białej (od
początku jego powstania). Członek założyciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu
Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnik beskidzki, instruktor narciarski, sternik motorowodny, żeglarz. Koordynator grupy wiślańskiej w ramach Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Administracyjnych z zakresu rejestracji
stanu cywilnego organizowanych przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji KUL. Organizator corocznych, seminariów szkoleniowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które odbywają się w Wiśle.
Piotr Skubiszewski za współtworzenie i redagowanie jako
sekretarz redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” oraz pracę organizacyjną. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r.
w Krakowie.
Mgr Piotr Skubiszewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Lublinie w latach 2014–2016. Radny Miasta Lubartów. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina.
Wykładowca IV i V edycji studiów podyplomowych w zakresie administracji – rejestracja stanu cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Sekretarz ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Wykładowca na licznych szkoleniach
i referent na konferencjach naukowych. Publikacje m.in. Polska Bibliografia rejestracji stanu cywilnego i prawa osobowego, pod red. P. Kasprzyka, Warszawa 2016
(współautor); Uwagi na temat art. 128 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2016, nr 1; Nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

26

Osoby uhonorowane medalem czasopisma „Metryka”...

(tabelaryczne zestawienie zmian), „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego
i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1; Problem imienia i nazwiska a transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1; Transkrypcja i transliteracja
imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w polskich aktach stanu cywilnego. Cz. II,
„Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013,
nr 2; Transkrypcja i transliteracja imion i nazwisk oraz nazw miejscowości w polskich aktach stanu cywilnego. Cz. I, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego
i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 1; Pojęcie imienia i nazwiska w prawie
polskim, ХІІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція
«Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 26–
28 квітня 2013 року, Lwów 2013; Пpiзвищe пoдружжя y пoльcьoмy праві,
Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні наукові дискусії
як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства», Kijów
2013; Zmiana imienia i nazwiska w prawie polskim w ujęciu historycznym – wstęp
do problematyki, IХ Міжнароднoї науковo-практичної конференції мoлoдиx
учeниx «Прaвoвe життя: cyчacний cтaн тa пeрcнктиви poзвиткy, Збipник
тeз нayкoвиx дoпoвiдeй» 22–23 бepeзня 2013 року, Łuck 2013 oraz ponad
40 innych publikacji.
Bronisław Czech za wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym, publikacje z zakresu prawa rodzinnego
a także organizowanie konferencji naukowych. Wręczenie medalu odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Krakowie.
Bronisław Czech od roku 1990 sędzia Sądu Najwyższego
orzekający w Izbie Cywilnej. W roku 2006 przeszedł w stan
spoczynku.
Jako kierownik Ośrodka Terenowego Instytutu Badania Prawa Sądowego
przy Sądzie Wojewódzkim w Katowicach (1978–2000) zorganizował ogólnopolskie, interdyscyplinarne konferencje naukowe na tematy: „Współdziałanie sądów
rodzinnych z poradnictwem rodzinnym” (1985), „Filozofia prawa a tworzenie
i stosowanie prawa” (1991), „Sprawiedliwość, etyka, prawo – dylematy współczesne” (1992), „Wartości – wolność – odpowiedzialność” (1993), „Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym” (1994), „Czy potrzebna jest
w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?” (1995). Z konferencji tych
z lat 1985, 1991, 1994 i 1995 zostały wydane materiały pokonferencyjne pod
jego redakcją.
Jest autorem około 40 publikacji do których należą m.in.: Wybrane
prawne i aksjologiczne aspekty opiniowania w sprawach rodzinnych (problem
„dobra dziecka”), „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego”
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1989, nr 31; Opis a wartościowanie i ocena w opinii biegłego (na przykładzie
„dobra dziecka”) [w:] Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa i psychiatry w praktyce sądowej, red. J. M. Stanik, Z. Majchrzyk,
Katowice 1995; Bankowe postępowanie ugodowe (wybrana problematyka sądowa), „Przegląd Sądowy” 1995 nr 6; Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego za szkody wyrządzone przy leczeniu w orzecznictwie Sądu Najwyższego
(przegląd orzeczeń za lata 1996–1998). Cz. 1 i 2, „Prawo i Medycyna” 1999
nr 3 i nr 4; Uznanie dziecka w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Prawo
rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane. Red. i wprowadzenie
P. Kasprzyk. Lublin 2005; Wierność małżeńska jako kategoria prawna i filozoficzna. [w:] Filozof wśród ekonomistów. Księga pamiątkowa z okazji 40-lecia
prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika w Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach, red. A. Czech, Katowice, AE, 2006; Wierność
małżeńska a kwestia winy rozkładu pożycia, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 5;
Z problematyki winy rozkładu pożycia małżeńskiego w związku z obowiązkiem
wierności małżeńskie, [w:] W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci
Profesor Wandy Stojanowskiej. Red. M. Kosek, J. Słyk. Wstęp C. Mik. Warszawa 2008; Art. 58 k.r.o. w związku z problematyką ustawy nowelizującej
z dnia 6 listopada 2008 r., „Rodzina i Prawo 2009”, nr 12; Rodziny zastępcze – z problematyki orzecznictwa w sądach powszechnych, „Rodzina i Prawo”
2009, nr 13; Wykładnia prawa i niezawisłość sędziowska a zdrowy rozsądek
(zagadnienia wybrane) [w:] Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa
ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. naukowa J. Gudowski, K. Weitz,
Warszawa 2011, t. II; Z rozważań nad postępowaniem i orzecznictwem w sprawach rodzinnych (niezawisłość sędziowska, sprawy o rozwód, sprawy opiekuńcze
małoletnich, sędziowie rodzinni, dobro dziecka, opinie biegłych), „Rodzina i Prawo” 2012, nr 20/21; Geneza zwrotu „Dobro dziecka” i znaczenie zawartego
w nim określenia „dobro”, [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. naukowa T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.
Jest także współautorem komentarzy do kodeksów: Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki i A. Marciniak, C.H. Beck, Warszawa, 6 wydań, ostatnie w 2015 r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki,
LexisNexis Warszawa, 5 wydań, ostatnie w 2011 r.; Kodeks cywilny, Komentarz,
t. 1 i 2, ZPP Warszawa 2005.
Otrzymał odznaczenia, m. in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1981), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1995), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011). Interesuje się naukami prawnymi, filozofią, pszczelarstwem
i narciarstwem.
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Przemysław Wypych za publikacje z zakresu prawa o aktach
stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wieloletnią współpracę ze środowiskiem naukowym i prowadzenie
szkoleń dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Wręczenie
medalu odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Krakowie.
Mgr Przemysław Wypych, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji oraz Wydziału Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu w latach 1999–2001 aplikacji sądowej od roku 2001 jest sędzią Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. W latach 2000–2004 był asystentem w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Członek zespołu redakcyjnego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.
Autor publikacji z zakresu prawa imion i nazwisk oraz rejestracji stanu cywilnego, m. in. Regulacja nazwisk małżonków po nowelizacji kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego z 1998 roku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, nr 1; Charakter
prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik
Prawa Prywatnego” 2003, nr 1; Perspektywy unifikacji i harmonizacji prawa rodzinnego w Europie (konferencja Komisji Europejskiego Prawa Rodzinnego, Utrecht
11–14 XII 2002), „Państwo i Prawo” 2003, nr 7; Wpływ administracyjnej zmiany
nazwiska rodziców (rodzica) na nazwisko dziecka w świetle regulacji ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Technika i USC”
2004, nr 1; Złożenie oświadczenia w sprawie nazwisk wraz z wnioskiem o wpisanie
zagranicznego aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw (art. 62 ust. 3 Prawa o aktach stanu cywilnego), „Technika i USC” 2004, nr 2; Nowelizacja ustawy
o zmianie imion i nazwisk dokonana ustawą z dnia 3 marca 2005 roku, „Technika
i USC” 2005, nr 3; Prawo właściwe dla nabycia i zmiany nazwiska, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. i wprowadzenie Piotr
Kasprzyk, Lublin 2005; Ważne powody” uzasadniające administracyjną zmianę
nazwiska, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 1; Nowelizacja ustawy o zmianie imienia i nazwiska wprowadzona
nowym Prawem o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1.
Miłośnik muzyki klasycznej, w szczególności kompozycji Bacha, Beethovena i Brahmsa oraz dobrej, dawnej literatury pięknej.
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Każdy człowiek ma swój własny system wartości, który kieruje jego wyborami i zachowaniem. Podążamy w te strony, gdzie dostrzegamy ważne dla
nas wartości. Tak się dzieje w życiu osobistym, ale także w specjalnych sferach
naszego życia – na przykład w sferze ról zawodowych. Wartości, które regulują nasze zachowanie, są pochodną kultury, w której żyjemy. Kultura dostarcza
nam norm zachowania, a te z kolei obwarowane są sankcjami, by ogół trzymał
się wyznaczonych przez normy zachowań. Kultura jest więc dla nas podstawową formą życia na ziemi, jest nośnikiem wspólnych wartości i znaczeń. Żyjemy
w otoczeniu wielokulturowym, ale zawsze najistotniejsza jest dla nas kultura
naszej Małej Ojczyzny albo kultura zawodu, z którym się identyfikujemy i któremu oddajemy sporą część życia.
Im bardziej złożone są nasze działania, tym przekaz kulturowy ma na nie
większy wpływ. Z kolei, im prostsze te działania – tym bardziej są one zależne
od przekazu genetycznego, a mniej zależne od kultury. Jak pisze Józef Kozielecki1, kultura to zobiektywizowany, ponadindywidualny i względnie trwały system
wytworów materialnych i symbolicznych. Te wytwory są nośnikami wspólnych
wartości i znaczeń, zakorzenionych w środowisku społecznym. Kultura to „dom”
człowieka, jest on więc jego użytkownikiem, ale także projektantem i twórcą.
Kultura oferuje nam wartości, które przyswajamy, ale i my rozwijamy kulturę
włączając w nią nowe wartości w każdej ze sfer kultury: materialnej, symbolicznej
i społecznej. Nasze ludzkie wytwory stają się składnikami kultury, gdy są nośnikami ponadindywidualnych, zbiorowych wartości i znaczeń, które są społecznie
akceptowane. W kontekście kultury, wartość to trwałe przekonanie, podzielane przez daną zbiorowość, że określony stan rzeczy lub styl postępowania są
* Mgr Ewa Ryłko, psycholog, trener, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
1 J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997.
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pożądane społecznie, że przyczyniają się do dobrobytu i dobrostanu społeczeństwa czy grupy. Jeśli coś ma wartość, to nabiera znaczenia.
Etyka człowieka oparta jest na synergii, genetycznie – jest etyką współdziałania. Zasady współdziałania umożliwiają przeżycie gatunkowi człowieka oraz
zapewniają mu stały rozwój. Ludzie doszli niegdyś do tego, że dla grupy, w której
żyją, lepiej jest, gdy wszyscy jej członkowie przestrzegają pewnych zasad. To zapewnia grupie przetrwanie, bezpieczne funkcjonowanie i ostatecznie rozwój. To,
co przyczyniało się do rozwoju grupy, uznano za wartościowe, właściwe i słuszne
– dobre. Zaś to, co zagrażało jej istnieniu lub rozwojowi, uznano za niewłaściwe, złe. Powstały normy, które nakazywały czynić właściwie i zakazywały czynić
czyny niesłuszne.
Słowa etyka i moralność często stosuje się zamiennie. W literaturze i refleksji etycznej przyjęło się jednak, by pojęcie etyki stosować do poziomu zasad,
wartości. Przyjęło się w filozofii używać określenia etyka lub przymiotników
etyczny i nieetyczny wtedy, gdy mamy na myśli bardziej kontekst teoretyczny
lub gdy chodzi nam ogólnie o namysł nad dobrem złem. Z kolei, moralność to
termin odnoszony raczej do poziomu reguł, norm, obyczaju, tradycji. Moralność
stanowi ogół norm, zasad, ocen, wzorów, ideałów – zmierzających do regulowania stosunków pomiędzy ludźmi. Pojęcia moralność i jej pochodnych używamy
raczej dla określenia konkretnych zachowań2.
Człowiek rozwijając się poznaje zasady i normy. Uczy się ich, to znaczy, że
je uwewnętrznia – pamięta o nich, potrafi je przywołać. Z czasem jednak, dojrzewając i budując swoją tożsamość, internalizuje niektóre wartości – włącza je
w swój osobisty system, który steruje jego zachowaniem. Owocuje to różnymi
postawami etycznymi. W heteronomii – człowiek nie rozumie, że cudze potrzeby
różnią się od własnych, przestrzega norm, by uniknąć kary i podporządkowuje się
autorytetom. W indywidualizmie – przestrzega reguł, jeśli odpowiadają czyjejś
potrzebie; działa dla zaspokojenia swoich interesów, ale rozumie, że inni mają
swoje interesy. Podobnie w relatywizmie, gdzie przyjmuje się wielość punktów
sądzenia. W autonomii zaś – wartości istnieją niezależnie od systemów społecznych i relacji międzyludzkich, są bezwzględne. Człowiek autonomiczny patrzy
z moralnego punktu widzenia na wszelki porządek społeczny. U niego prawa
i normy wynikają z zasad uniwersalnych – wartości.
Pojęciem istotnym dla oceny etycznej urzędnika jest także pojęcie etosu
– systemu wartości moralnych oraz wzorców postępowania określonej grupy
społecznej lub grupy ludzi, wyznającej istotne dla nich wartości, stanowiący o ich
odrębności. Na etos administracji składają się na przykład takie wartości jak – służebność wobec obywateli, praworządność oraz sumienność, odpowiedzialność,
2

M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010, s. 17.
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porządek, punktualność, kultura osobista. [...] o jakości pracy w danej instytucji
decydują nie przepisy czy kodeks etyczny przez nią przyjęte, ale codziennie realizowany etos, który pracownicy uczynili stylem życia. Powinien on być łatwo
egzekwowalny od każdego reprezentanta tej instytucji3. Urzędnicy różnią się
etosem w zależności czy reprezentują administrację rządową czy samorządową.
Etos tej pierwszej charakteryzuje się np. upolitycznieniem, zaś w samorządzie
– odpolitycznieniem4.
Dyskusje o etosie urzędnika biorą się głównie z praw jego klienta. Każdy
obywatel ma bowiem prawo do dobrej administracji. Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej określa Karta Praw Podstawowych. Stanowi ona,
że sprawy każdego obywatela powinny być załatwiane przez instytucje unijne
w sposób bezstronny, sprawiedliwy i w rozsądnym terminie. Oznacza to także
prawo do bycia wysłuchanym, dostępu do akt i dokumentów, uzyskania uzasadnienia decyzji administracyjnych, a także do wyrównania szkód spowodowanych
przez działania administracji.
Jakim więc trzeba być urzędnikiem, jakie rozwijać cechy, by zasługiwać
na miano urzędnika etycznego? Różne źródła wymieniają rozwinięte zestawy
cech, np.: praworządność, bezstronność, bezinteresowność, rzetelność, uczciwość, obiektywizm, odpowiedzialność, jawność postępowania, dbanie o dobry
wizerunek placówki pracownika, uprzejmość, życzliwość wobec obywateli, przełożonych, podwładnych i współpracowników, godne zachowanie, zachowanie
tajemnicy służbowej. Z kolei, zasady etyczne w służbie publicznej w krajach UE
(np. wedle Europejskiego Komitetu Współpracy Prawnej Rady Europy CDCJ),
to: legalność, równość, praworządność, proporcjonalność, obiektywizm, bezstronność, ochrona zaufania, otwartość5.
Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej opisuje walory etyczne urzędnika jako obowiązki. Są to: poszanowanie zasady państwa prawa, respektowanie przepisów konstytucji, ustaw i innych obowiązujących aktów prawnych,
lojalność wobec instytucji demokratycznych, neutralność (niezaangażowanie się
w działalność polityczną i ekonomiczną), bezstronność, podporządkowanie hierarchiczne, poczucie zintegrowania ze służbą, poszanowanie petenta, odpowiedzialność, dyskrecjonalność6.
3

J. Hołówka, O etyce w administracji publicznej, [w:] Etyka w służbie publicznej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2012, s. 54.
4 R. Banajski, Etos urzędników administracji państwowej a etos urzędników administracji samorządowej. Elementy wspólne i różnice, [w:] Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa 2007, s. 158.
5 R. Suwaj, P.J. Suwaj, Europejskie standardy postępowania administracyjnego jako normy kreujące wzorce postaw etycznych urzędnika..., s. 195.
6 R. Banajski, Etos urzędników..., s. 154.

34

Ewa Ryłko

Nie tylko sam urzędnik jest określany walorami etycznymi, ale także urząd,
jako organizacja zarządzana według określonych kryteriów etycznych. Tendencje
w zarządzaniu publicznym wprowadzają w kulturę organizacji określone ideologie, które rzutują na etykę urzędnika – idee otwarcia się administracji na beneficjenta końcowego, ukierunkowania na klienta. Te idee rzutują na zasady dobrego
rządzenia (ang. good governance). Do najczęściej wymienianych jego cech należą:
otwartość (openness), uczestnictwo (participation), odpowiedzialność i rozliczalność (accountability), efektywność (effectiveness), zgodność (coference)7.
Korupcja jako najbardziej jaskrawe zaprzeczenie etyczności w urzędzie, skupia dużą uwagę. Wedle Interdyscyplinarnej Grupy ds. Korupcji Rady Europy, stopień korupcji w administracji publicznej jest jednym z najbardziej interesujących
wskaźników stanu demokracji w danym państwie, co uzasadnia fakt, że wymóg
uczciwości, który klienci administracji stawiają urzędnikom, nie podlega żadnym
kompromisom. I dalej, korupcja to nielegalne wynagrodzenie lub inne zachowanie wobec osoby pełniącej funkcję w sektorze publicznym lub prywatnym, które
pozostaje w sprzeczności z zadaniami wymaganymi od urzędnika państwowego,
pracownika sektora prywatnego, niezależnego eksperta lub innej kategorii osób.
Dodatkowo zachowanie to ma na celu zdobycie korzyści jakiejkolwiek natury
dla nich samych lub osoby trzeciej. Generalne powody korupcji są rozmaite:
niewłaściwie zarządzane instytucje lub systemy, niewystarczające ramy prawne lub regulacje, nieskuteczne systemy zapobiegania korupcji, w szczególności
w pewnych dziedzinach (zamówienia publiczne, udzielanie koncesji itd.), zbyt
niski poziom wynagrodzeń lub złe warunki pracy8.
Europejski Kodeks Dobrej Administracji także reguluje kwestie etycznego
wizerunku urzędnika. Ma on na celu regulację pracy urzędników Unii Europejskiej i został uchwalony w 2001 r. Zapewnia on każdemu obywatelowi UE prawo
do domagania się od organów Unii bezstronnego, zgodnego z uregulowaniami
i procedurami prawnymi rozpatrzenia sprawy wniesionej do danego organu lub
instytucji. Równocześnie organy i instytucje, a także wszyscy zatrudnieni w nich
funkcjonariusze mają obowiązek właściwego i uczciwego załatwienia sprawy
w rozsądnym terminie, nie mogą przy tym używać władzy do innych celów, niż
została im powierzona. Kodeks zwraca szczególną uwagę na respektowanie zasad
obiektywizmu i bezstronności, równości wobec prawa oraz proporcjonalności
rozumianej jako wyważony stosunek między interesem społeczeństwa i jednostki. Proklamuje on zasady uwzględnienia interesu jednostki, uczciwości, uprzejmości, używania w korespondencji języka obywatela, potwierdzania odbioru
7

M. Sakowicz, Zarządzanie a standardy etyczne w urzędzie, [w:] Etyka w służbie publicznej,
red. J. Czaputowicz, Warszawa 2012, s. 76.
8 M. Jerome, Dobre praktyki w dziedzinie walki z korupcją i konfliktów interesów..., s. 143.
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pism, przekazywania sprawy właściwemu organowi, wysłuchania, terminowości
rozstrzygnięć, uzasadniania decyzji, pouczania o możliwości odwołania, doręczania rozstrzygnięć, ochrony danych, udzielania informacji, prowadzenia rejestrów
poczty wychodzącej i wchodzącej. Obywatelowi przysługuje prawo wniesienia
skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na wszelkie zaniedbania
w tym zakresie, których dopuści się instytucja lub urzędnik.
Dlaczego właściwie stawia się urzędnikom tak wygórowane wymagania
etyczne? Powodów jest kilka. Po pierwsze, obywatele chcą im ufać, etyka profesjonalna urzędników służy zasadniczo ochronie praw i interesów petentów.
Etycznemu urzędnikowi łatwiej zaufać. Po drugie, urzędnicy dysponują władzą
i stale są po presją swoich partykularnych interesów. Zachowanie etyczne oddala prawdopodobieństwo, że urzędnik im ulegnie. Po trzecie, każda profesja
rozwija się, zawód urzędnika także. Świat idzie naprzód, zawody się doskonalą
i profesjonalizują – dyskusja o etycznym aspekcie funkcjonowania zawodowego
urzędników wpisuje się w ten rozwój. Po czwarte wreszcie, urzędnik etyczny jest
gwarantem czegoś większego i ważniejszego – instytucji władzy (demokracji)
i jako taki ma poważną rolę do spełnienia – podtrzymania demokratycznej władzy. Poza tym, walory etyczne urzędnika mają zasadnicze znaczenie, bo wspomagają go w sytuacjach, gdy prawo nie daje gotowego rozwiązania i urzędnik
musi sam do niego dojść.
Kodeksom etycznym urzędników rzadko towarzyszą standardy zachowania, które stoją na straży poziomu także wśród tych, którzy nie identyfikują się
z wartościami etosu urzędnika. Innymi słowy, w kodeksach trudno jest odnaleźć
jednoznaczne sugestie etycznego zachowania w konkretnej sytuacji. Obserwując
funkcjonujące kodeksy, można zauważyć wyraźną potrzebę skonkretyzowania
wymogów etycznych wobec urzędnika. Dzięki temu zabiegowi każdy urzędnik
otrzyma wskazówki praktyczne, jak ma się zachowywać właściwie. Poprawi to
zrozumienie zasad przez urzędników oraz dzięki funkcji instruktażu, umożliwi im
zachowanie formy przy braku właściwego sądzenia czy braku pewności, na czym
polega słuszne zachowanie w danej sytuacji. W związku z tym, pojawia się postulat, by kodeksy etyczne, które powstają w niektórych gminach, odzwierciedlały
lokalne standardy zachowania etycznego urzędników, zamiast tylko powtarzać
i listować ogólnie określone wymogi etyczne.
Te ogólne sformułowania mogą być różnorodnie interpretowane przez poszczególne osoby. Na przykład poniższe określenia zawierają jedną z takich interpretacji. Z pewnością nie są one tak bardzo ogólne, przeciwnie – są rozwinięte,
dookreślone i właśnie w takiej formie powinny być prezentowane urzędnikom:
bezstronny – wszelkie decyzje powinien podejmować w imię dobra publicznego,
pomijając własne korzyści, bądź korzyści osób lub organizacji sobie bliskich,
obiektywny – wszelkie decyzje powinien podejmować kierując się wyłączne
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kryteriami merytorycznymi, przejrzysty wszystkie decyzje powinien podejmować w sposób jawny i uzasadniony, jak tylko jest to możliwe; każda decyzja powinna mieć jawne uzasadnienie, a ograniczenie tej zasady musi stanowić wyjątek
motywowany doborem publicznym, rzetelny – realizujący zadania z należytą
starannością i sumiennością, odpowiedzialny – świadomy, że działa w interesie
społecznym i odpowiada przed społeczeństwem za swoje decyzje.
Inną garścią przykładów zachowań, które mogą dookreślać etyczne wymogi
urzędników, są sformułowania skupiające się na konkretnych czynnościach, czy
ich sekwencjach: Informowanie klienta na bieżąco o swoich kolejnych czynnościach. Spokojne reagowanie na skargi klienta. Wskazywanie dłonią krzesła, na
którym klient może usiąść. Stałe aktualizowanie swojej wiedzy na temat obowiązujących przepisów i procedur. Zachowanie służbowego charakteru kontaktu
z klientem (nie spoufalanie się). Jasne i wyczerpujące odpowiadanie na pytania
klienta. Traktowanie klienta z szacunkiem. Dbanie o wizerunek swojego miejsca
pracy, a w szczególności utrzymywanie porządku na biurku oraz dbałość o dokumenty. Wyjaśnianie pomyłek i błędów. Powstrzymywanie się od ocen nt. klienta,
urzędu, przepisów w kontakcie z klientem. Udzielanie klientom niezbędnych
i aktualnych informacji dotyczących załatwianych przez nich spraw. Odmawianie
przyjęcia jakichkolwiek upominków czy innych korzyści w kontakcie służbowym
z klientem.
Na koniec warto podkreślić, że oprócz konieczności konkretyzowania wymogów etycznych dla urzędników, wydaje się ze wszech miar potrzebne rozszerzenie refleksji i edukacji w sferze etycznej na kanały komunikowania tejże
etyczności urzędników. Nie wystarczy bowiem deklarować swą etyczność, trzeba jeszcze trenować umiejętności osobiste, poprzez które ujawniają się walory
urzędnika w kontakcie z klientem. Takimi kanałami komunikacji są choćby:
• sposoby organizacji przestrzeni biurowej, w której klient jest przyjmowany
(najprostszy przykład – czy jest tam dla niego miejsce do siedzenia),
wygląd zewnętrzny urzędnika (na przykład – ubiór uwzględniający dress
code)
• język i sprawność komunikacji, a także asertywne przewodzenie
w kontakcie.
Tego typu konkrety powinny być podstawowym „narzędziami” etyczności
urzędnika, bo zasadniczo wpływają na stosunek klienta do urzędu. Przestrzeganie
przez administrację zasad etycznych daje bowiem obywatelowi jasność reguł
gry i stwarza podstawy do zaufania wobec działań podejmowanych w imieniu
państwa9.
9

M. Sakowicz, Zarządzanie a standardy etyczne..., s. 79.
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Etyczny aspekt pracy urzędnika stanu cywilnego.
Europejski kodeks dobrej administracji
Streszczenie
Etyczny wymiar pracy administracyjnej regulują różne przepisy i kodeksy, zarówno na
poziomie unijnym, jak i krajowym. Dzisiaj od urzędników wymaga się zachowania właściwego
ze względu na interes państwa, administracji, ale przede wszystkim ze względu na interes klienta
tej administracji. Walory etyczne rzadko jednak są sprowadzane do poziomu konkretnego zachowania w biurze. Tymczasem, rzeczywistość polskich urzędów woła o takie konkrety. Pozwolą
one lepiej przygotowywać urzędników do pracy, podnosić standardy obsługi, a także oceniać
ich pracę.
Słowa kluczowe: etyka, urzędnik stanu cywilnego, Europejski kodeks dobrej administracji
The ethical aspect of the registrar activity.
The European code of good administration
Summary
The ethical dimension of administrative activity is regulated by various regulations and
codes, both at the EU and state level. Nowadays is the proper behaviour by virtue of state
interest, administration and above all by virtue of interest of customer of this administration,
required from officials. However, ethical values rarely come down to the level of certain attitude
in the office. Meanwhile, the reality of polish offices calls for such attitude. It allows to preper
the officials better to their work, improve service standards as well as to evaluate their work.
Key words: ethics, registrar, The European code of good administration

Piotr Kasprzyk*

Pozycja prawna kierownika urzędu cywilnego i jego zastępcy.
Uwagi w 70. rocznicę rejestracji stanu cywilnego

W tym roku obchodzimy 70-lecie wprowadzenia jednolitej, nowoczesnej,
świeckiej rejestracji stanu cywilnego. Źródła jej powstania na ziemiach polskich
można doszukać się w Dekrecie Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia
warszawskiego z dnia 27 stycznia 1808 r., w którym jest zawarty obowiązek
prowadzenia aktów stanu cywilnego. W Księstwie Warszawskim minister spraw
wewnętrznych przesłał – w dniu 21 kwietnia 1808 r. – prefektom departamentów wytyczne o ustanowieniu urzędników cywilnych. Od dnia 1 maja 1808 r.
zostali wyznaczeni we wszystkich gminach urzędnicy cywilni do przyjmowania
i zapisywania: aktów urodzenia, zapowiedzi małżeńskich, aktów zawartego małżeństwa1. Urzędnikami zostali w miastach burmistrzowie, prezydenci, w gminach
wójtowie, natomiast we wsiach proboszczowie. W zasadzie księgi mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak wobec braku odpowiednio wykształconych osób,
niskiego stanu organizacji gminnej i analfabetyzmu ówczesnych wójtów, zadanie
to przekazano także duchownym. Wkrótce – dekretem Fryderyka Augusta z dnia
23 lutego 1809 r. – duchowni zostali mianowani urzędnikami stanu cywilnego. przepis art. 1 dekretu pt. Taksy opłat dla Urzędników Stanu Cywilnego tak
świeckich jako i duchownych w Księstwie Warszawskim, stanowił, że „urzędnikami
stanu cywilnego mają być Duchowni, obowiązki parafialne pełniący”2. Podnosiły
* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
1 W. Jemielity, Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Prawo
Kanoniczne”, 1995, nr 1–2, s. 164 i n.
2 Zob. Dziennik Praw t. I, s. 221–227; P. Muchanow, O aktach stanu cywilnego. Pismo z polecenia Jaśnie Wielmożnego Radcy Tajnego Dyrektora głównego prezydującego w Kommissyi Rządowej
Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego ułożone,
Warszawa 1858, s. 122; W. Jemielity, Akta stanu cywilnego..., s. 165–166, podaje następującą treść
nominacji, jaką otrzymywał urzędnik stanu cywilnego od ministra sprawiedliwości „Minister
Sprawiedliwości powiadamia ks. Czyżewskiego w Kleczkowie, że wezwany jest do Wydziału
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się głosy ze strony proboszczów, aby władze kościelne uwolniły ich od obowiązków wyraźnie przeciwnych ich stanowi. Niechęć ze strony duchowieństwa
do podejmowania obowiązków urzędnika stanu cywilnego była duża, świadczą
o tym informacje przekazywane przez konsystorz biskupowi Ignacemu Stanisławowi Czyżewskiemu, że „księża wyglądają z niecierpliwością chwili, kiedy Bóg
i sprawiedliwy monarcha wejrzą na nich i wybawią ich od tej piekielnej męczarni”3. Tak się jednak nie stało, gdyż w Królestwie Polskim, zwanym potocznie
Kongresowym, w którym obowiązywał Kodeks cywilnym Królestwa Polskiego
z 1825 r.4, uznano małżeństwo za związek religijny, zniesiono małżeństwa cywilne i w art. 143 określono, że małżeństwo nie może być zawarte inaczej, jak
według przepisów danego Kościoła. Dopiero Dekretem – prawo o aktach stanu
cywilnego z dnia 25 września 1945 r.5 oraz Dekretem – przepisy wprowadzające
Sprawiedliwości do sprawowania obowiązków urzędnika stanu cywilnego. Nader wielce zależy
rządowi, ażeby jak najwierniej zapisywane były nowo rodzące się dzieci i ich rodzice, żeby zapowiedzi,
jakie są prawem nakazane, ogłaszanymi, a śluby cywilne podług brzmienia prawa zawierane były,
żeby zapewniony był rząd o istotnym zejściu tych którzy żyć przestali o dobrowolnym przysposobieniu dzieci, o dzieciach przypadkowo znalezionych, na koniec o ogłaszaniu prawa w każdej
gminie. Te ważne przedmioty powierza rząd ks. Czyżewskiemu dziekanowi urzędnikowi stanu
cywilnego w Kleczkowie na całą parafię Kleczków w tym przekonaniu, że gorliwy w ścisłym
pełnieniu obowiązków godnym się stanie ufności w nim położonej i że zjedna sobie zasługę
u króla. Przyłączają się przepisy i wzory postępowania co do aktów cywilnych, których ściśle
trzymając się winien każdy urzędnik cywilny i księgi aktów stanu cywilnego corocznie do trybunału pierwszej instancji swego departamentu odsyłać jest zobowiązany. Działo się w Warszawie
dnia 12 miesiąca maja roku 1808. Jego Królewsko-Książęcej Mości Minister Sprawiedliwości Łubieński. Podpis ks. Czyżewskiego”.
3 W. Jemielity, Akta stanu cywilnego..., s. 167.
4 Dz. Pr. t. X s. 3–227, (dalej k.c.p.).
5 Dz. U. R.P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272. (dalej w tekście d.p.a.s.c. 1945) i dekret z dnia 28 lipca
1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U.
z 1948 r. Nr 36, poz. 252). Zob. także Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 24, poz. 16; Dekret
z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to
prawo (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 36, poz. 252); Dekret z dnia 22 października 1947 r. o ustalaniu
treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich (Dz. U. R. P.
z 1947 r. Nr 65, poz. 302); Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości
z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów
wprowadzających to prawo (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 54, poz. 304 z uwzględnieniem sprostowania
błędów – (Dz. U. R. P. z 1945 Nr 6, poz. 57 z r. 1946) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych
rozporządzeniami Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości
z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą (Dz. U. R. P. z 1947 Nr 42, poz. 217) i z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia
w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo
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prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 25 września 1945 r.6, wprowadzona została od dnia 1 stycznia 1946 r. państwowa, odrębna od rejestracji wyznaniowej,
powszechna, jednolita i zupełna w całym kraju rejestracja stanu cywilnego. Pomijam w tym miejscu najpoważniejszą i najistotniejszą próbę unifikacji ustawodawstwa międzywojennego w zakresie rejestracji stanu cywilnego, która została
ujęta w projekt ustawy o aktach stanu cywilnego, uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 marca 1931 r. Projekt zawierał
regulację dotyczącą ustroju urzędu stanu cywilnego i pozycji urzędnika s.c. (art.
8–32). W interesującym nas zakresie pozycja prawna urzędnika stanu cywilnego w projekcie została określona w sposób wyraźny, przejrzysty i nowoczesny.
Projekt dokonywał podziału dychotomicznego: na urzędników niezawodowych
i zawodowych. Projektodawcy określili status urzędnika zawodowego nie jako
urzędnika samorządowego, lecz jako urzędnika państwowego. W projekcie nie
określono w sposób jednoznaczny, kto może być mianowany przez dyrektora
urzędów stanu cywilnego na to stanowisko, jedynie art. 14 projektu stwierdzał,
że mianuje się „spośród osób dających rękojmię, że ściśle przestrzegać będą przepisów ustaw cywilnych o prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego”. Tak więc projekt
nie posługiwał się jasnymi kryteriami doboru osób mających pełnić zadania
urzędnika stanu cywilnego. Nie postawiono urzędnikom jasnych wymagań co do
kompetencji i wykształcenia. Projekt, nie wymieniając kto może być mianowany
urzędnikiem stanu cywilnego, w sposób jednoznaczny wyłączył osoby duchowne
a także osoby świeckie, „zajmujące stanowiska w hierarchii kościelnej”7. Dekret
prawo o aktach stanu cywilnego jako podstawowy akt prawny w tym zakresie
zawierał 92 artykuły, w porównaniu z projektem z 1931 r. był on aktem mniej

(Dz. U. R. P. z 1947 Nr 3, poz. 19 z r. 1948) oraz rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych z dnia 11 października 1948 roku w sprawie sporządzania odpisów
ksiąg stanu cywilnego spisanych w obcym języku (Dz. U. R. P. z 1948 Nr 50, poz. 396); rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych z dnia 23 marca 1948 r., o taryfie
opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 51,
poz. 150).
6 Dz. U. R. P. z 1945 Nr 48, poz. 273. Katalog przepisów uchylonych obejmował aż 113 pozycji.
7 Zob. art. 5 projektu. Krytycznie zob. J. Wiślicki, Czynności przedwstępne do małżeństwa
i ślub, W: Rozbiór krytyczny Projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez KK, pod red J. Wiślickiego, Lublin 1932, s. 82, pisze „A więc każdy z wymienionych kategorii nikogo nie chcę obrażać – kto zaledwie umie czytać i pisać, każdy bez względu na swój wiek, swoje wyznanie, swoją
przeszłość, swoje przekonania religijne może być urzędnikiem st. c., tylko nie duchowny” [...]
tylko duchownemu wyraża się z góry votum nieufności, tylko duchowny jest z góry traktowany
i uważany jako nielojalny i niesumienny, każdy inny jest człowiekiem uczciwym”.
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obszernym8. Na podstawie tego dekretu powołano nowe struktury administracji w postaci urzędów stanu cywilnego podlegające Ministrowi Administracji
Publicznej. Na obszarze Ziem Odzyskanych USC podlegały Ministrowi Ziem
Odzyskanych9. W zakresie rejestracji stanu cywilnego część uprawnień nadzorczych, o których w art. 47 i 49 d.p.a.s.c. 1945 przekazano sądom powszechnym
(sądom grodzkim), które prowadziły je w trybie postępowania niespornego (art.
50 d.p.a.s.c. 1945).
W każdym obwodzie urzędu stanu cywilnego powinien, zgodnie z art. 7.
ust. 1 d.p.a.s.c. 1945, być jeden urzędnik stanu cywilnego i co najmniej jeden
jego zastępca. Na czele urzędu stał urzędnik stanu cywilnego będąc jednocześnie
kierownikiem tego urzędu. Założeniem organizacji sieci urzędów było związanie
funkcji urzędnika stanu cywilnego ze stanowiskiem prezydenta lub burmistrza
albo wójta gminy wiejskiej. Pozycja prawna została określona w rozdziale drugim,
szczególnie w art. 8 d.p.a.s.c. 1945 przez wyrażenie w nim zasady, zgodnie z którą
urzędnikiem stanu cywilnego został z mocy prawa przełożony gminy, natomiast
zastępcą urzędnika stanu cywilnego – jego zastępca (podwójci, wiceburmistrz,
wiceprezydent miasta), a o ile w skład organu zarządzającego gminy wchodził
więcej niż jeden zastępca przełożonego, zastępcą urzędnika stanu cywilnego
był ten, któremu stosownie do wewnętrznego podziału czynności zadanie to
przypadło. W danej gminie mógł być powołany inny niż wójt, burmistrz lub
prezydent miasta specjalny urzędnik s.c. lub jego zastępca (zastępcą urzędnika
nie mógł być przełożony gminy). Urzędnik stanu cywilnego lub jego zastępca
przed objęciem stanowiska składał ślubowanie: „Pomny dobra Rzeczypospolitej
Polskiej ślubuję obowiązki urzędnika stanu cywilnego sumiennie według swej
najlepszej wiedzy wypełniać, przepisy prawa ściśle stosować, prawdy wiernie
przestrzegać, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości i tajemnicy urzędowej dochować”10. Dekret nie zawierał zakazu mianowania urzędnika duchownego, w praktyce jak pisano „nominacji takiej spodziewać się nie
8

W rozdziale I w art. 1–2 znalazły się przepisy ogólne dotyczące stanu cywilnego i ksiąg stanu
cywilnego; w rozdziale II i III w art. 3–18 przepisy dotyczące urzędów i urzędników s.c. rozdziały
IV–IX w art. 19–57 regulował prowadzenie ksiąg s.c. dokonywania w nich wpisów i mocy dowodowej aktów i wpisów; rozdział X w art. 58–70 dotyczył aktów urodzenia; rozdział XI, art. 71–76
aktów małżeństwa; rozdział XII w art. 77–88 aktów zgonu; rozdział XIII dotyczył opłat; rozdział
XIV zawierał przepisy karne ostatni rozdział XV w ar. 91–92 przepisy końcowe.
9 Zob. art. 2 ust. 2 pkt e dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. z 1945 Nr 51, poz. 295).
10 W piśmie okólnym Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 30 kwietnia 1947 r. Nr IV
ASC 919/47 wyjaśniono, że składają ślubowanie prezydent miasta przed wojewodą, burmistrz
lub wójt przed starostą powiatowym, specjalny urzędnik stanu cywilnego przed przełożonym
gminy.
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należy”11. Urzędy stanu cywilnego znajdujące się w strukturze urzędów gmin
zgodnie z art. 4 d.p.a.s.c. 1945 zaczęły realizować zadania należące do administracji państwowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg
stanu cywilnego jako zadania zlecone. Przepis ten nawiązywał do tradycyjnego
podziału zakresu działania samorządu terytorialnego na zakres własny i zlecony.
Zaliczenie czynności urzędów stanu cywilnego do zleconego zakresu działania
podkreślało używanie pieczęci z godłem państwowym, do którego administracja szczebla samorządowego nie była uprawniona w innych sprawach. Twórcy
rejestracji stanu cywilnego dostrzegali także szczególne umocowanie urzędnika
stanu cywilnego w porównaniu z innymi urzędnikami zatrudnionymi w administracji. Józef Litwin porównał go z sędzią lub notariuszem12. Pisał on: „stosunek
urzędnika stanu cywilnego do jego władz przełożonych jest zatem w pewnym
zakresie nacechowany większą niezależnością, aniżeli to ma na ogół miejsce we
władzach administracyjnych. [...] Stosunek sądu do urzędnika stanu cywilnego
jest zatem zbliżony do stosunku sądu wyższej instancji do sądu instancji niższej,
aczkolwiek analogia ta nie odzwierciedla w pełni natury tego stosunku”13. W dniu
8 czerwca 1955 r. ogłoszony został nowy dekret – prawo o aktach stanu cywilnego14. Zwiększone w dekrecie podporządkowanie rejestracji stanu cywilnego normom prawa administracyjnego miało także wpływ na określenie pozycji prawnej
urzędnika stanu cywilnego, nazywanego od wejścia w życie dekretu z 1955 r.
– kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nowe prawo zerwało z uświęconym
tradycją 150 lat tytułem służbowym „urzędnik stanu cywilnego”, wprowadzając
na to miejsce termin „kierownik USC”. Zmiana terminologii była konsekwencją usuwania z przepisów prawa o służbie państwowej terminu „urzędnik”15.
W związku z kolegialnym ustrojem prezydiów nowe prawo stanowiło, że kierownikiem USC jest przewodniczący prezydium rady narodowej, a jego zastępcą – sekretarz prezydium (art. 7 ust. 1 d.p.a.s.c. 1955). Wraz z wprowadzeniem
dekretu z 1955 r. systematycznie obniżano pozycję urzędnika stanu cywilnego.
J. Litwin pisał: „Tradycja unormowania tej sfery zagadnień skłoniła ustawodawcę
w 1945 r. do zapewnienia urzędnikowi stanu cywilnego jako organowi samorządu terytorialnego stanowiska szczególnego, zbliżonego do stanowiska notariusza
11

J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r. wraz z przepisami wprowadzającymi, Łódź
1945, s. 24. Ten sam autor w wydaniu prawa o aktach stanu cywilnego z komentarzem z 1949 r. na
s. 25 taki zakaz już formułuje uzasadniając, że wynika on z „samej istoty laicyzacji rejestracji stanu
cywilnego”.
12 Tenże, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Łódź 1949, s. 125.
13 Tamże.
14 Dz. U. z 1955 Nr 25, poz. 151; zm. Dz. U. z 1956 Nr 41, poz. 189; 1958 Nr 72, poz. 358;
1962 Nr 10, poz. 46; 1964 Nr 9, poz. 60; 1975 Nr 45, poz. 234).
15 J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 42.
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przez obwarowanie tej jego pozycji szeregiem gwarancji (art. 6 i 9 i in.). Przepisy
te zostały oczywiście usunięte”16. Ponadto Litwin dodaje „koncepcja stworzenia
stabilizowanej kadry specjalistów-kierowników USC o wysokich kwalifikacjach
fachowych jest na razie nieaktualna”17.
Od chwili obowiązywania ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego18, przepis art. 6 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym przed
nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 17 maja 1990 r. stanowił, iż czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonywał kierownik urzędu stanu cywilnego,
który był terenowym organem administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego19. Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990 r.
– o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych między
organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw20
w art. 3 pkt 19 wprowadziła nowelizację do ustawy – prawo o aktach stanu
cywilnego, polegającą na przejściu do właściwości organów gminy jako zadania
zlecone – określone w ustawach – zadań i kompetencji należących dotychczas
do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia
podstawowego z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Z dniem 27 maja 1990 r.
na podstawie art. 39 pkt 2 ustawy kompetencyjnej21 przepis art. 6 P.a.s.c. z 1986
otrzymał brzmienie: Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy) (ust. 1), Kierownikiem
urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent) (ust. 2), Rada gminy
może powołać innego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcę (zastępców)
(ust. 3). Od tego momentu wójt lub burmistrz (prezydent miasta) pełni funkcję
kierownika USC i jest nim od chwili wyboru.
Prezydent RP w dniu 5 grudnia 2014 r. podpisał ustawę z dnia 28 listopada
2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego22, która zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego23. Kierownik
16

J. Litwin, Reforma prawa o aktach stanu cywilnego, jej zakres i geneza, „Nowe Prawo” 1955, nr
11, s. 9.
17 Tamże, s. 11, przypis 9.
18 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].
19 Przepis art. 17 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. – o zmianie niektórych ustaw regulujących
zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej (Dz. U. z 1988 r.
Nr 19, poz. 132) z dniem 1 stycznia 1989 r. dokonał zmiany w treści w art. 6 w ust. 1 ustawy z dnia
29 września 1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego w ten sposób, że na końcu zdania dodano
wyrazy „lub zastępca kierownika”.
20 Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.
21 Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.
22 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
23 Tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.
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USC i jego zastępca posiada status pracownika samorządowego. Status prawny
pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych24. Kierownik USC jest więc urzędnikiem administracji publicznej na szczeblu samorządowym. Samo pojęcie urzędnik pochodzi
od łac. terminu officium (służba, urząd, obowiązek)25.
Wójt jest zatrudniony jako pracownik samorządowy na podstawie wyboru26,
natomiast zawodowy kierownik USC w wyniku przeprowadzonego otwartego
i konkurencyjnego naboru na podstawie umowy o pracę27. Kierownik USC i jego
zastępca są pracownikami samorządowymi, a zadania pracodawcy w stosunku do
wszystkich pracowników USC wykonuje stojący na czele urzędu gminy (miasta)
wójt (burmistrz lub prezydent miasta) będący organem gminy28 i jednocześnie
kierownikiem USC29. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) i kierownik USC to
odrębne konstrukcyjnie organy administrujące30. Pewne wskazówki odnośnie do
publicznoprawnego charakteru czynności kierownika USC jako organu wywieść
można z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej31, mocą
której większość z tych czynności podlega obowiązkowej opłacie32. Podstawą do
objęcia działań kierownika USC opłatą skarbową było uznanie ich za czynności urzędowe dokonywane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
publicznej (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej). Kierownik USC,
a obecnie także zastępca kierownika USC jako organ administracji publicznej
w zakresie kompetencji przypisanych mu z mocy P.a.s.c., jest autonomiczny, tzn.

24

Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202. [dalej cyt.: u.p.s.].
J. Pieńkoś, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze 2001, s. 305.
26 Zob. art. 4 ust. 1 pkt 1 litera c u.s.g.
27 Zob. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 u.s.g.
28 Zob. art. 26 u.s.g.
29 Zob. art. 6 ust. 1 i ust 3 P.a.s.c. W art. 4 u.p.s. pojawiają się także sformułowania tj. wójt jako
kierownik gminnej jednostki organizacyjnej oraz wójt jako kierownik samorządowych jednostek
organizacyjnych.
30 Podobnie, M. Gurdek, Status prawny kierownika urzędu stanu cywilnego „Samorząd Terytorialny”2008, nr 708, s. 114–115; M. Gurdek, Wójt jako kierownik urzędu stanu cywilnego „Przegląd
Prawa Publicznego” 2010, nr, s. 91.
31 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628. Tak zob. P. Sobotko, Zakres stosowania przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Rozważania na kanwie wyroku WSA w Olsztynie (II SA.01 415/10, „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011 nr 2, s. 50.
32 W rezultacie użycia przez ustawodawcę klauzuli generalnej (Załącznik do ustawy o opłacie
skarbowej – cz. I pkt 2) są to wszystkie czynności kierownika USC z wyjątkiem zwolnionych
(tj. sporządzenia aktu urodzenia lub zgonu oraz przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub
o nadaniu dziecku nazwiska męża matki).
25
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działa w imieniu własnym a nie z upoważnienia organu gminy33, a w związku
z tym piastun takiego organu nie może mu wydawać żadnych poleceń34. W kontekście nowej ustawy i treści art. 9 ust. 1 P.a.s.c. słusznym dalej wydaje się postulat
de lege ferenda zaproponowany przez P. Sobotkę polegający na uzupełnieniu tego
przepisu o jednoznaczne określenie, iż kierownik USC jest organem administracji publicznej35. W literaturze postawiono pytanie, do której grupy organów administrujących zaliczyć należy kierownika USC? Czy jest to organ administracji
publicznej sensu stricto, czy też jest to raczej organ w znaczeniu funkcjonalnym?36
Właściwa odpowiedź, w znaczeniu funkcjonalnym. Istotny z punktu widzenia
ustroju organów uprawnionych do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest przepis art. 9 ust 2 P.a.s.c. stanowiący, że „uprawnienia
i obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego są wykonywane przez zastępcę
kierownika urzędu stanu cywilnego” – upodmiotowił zastępcę kierownika USC
i w zakresie rejestracji stanu cywilnego zrównał z kierownikiem USC jako niezależny od niego organ w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Warto także podkreślić, że kierownik USC jest funkcjonariuszem publicznym. W art. 115 § 13 K.k. ustawodawca zawarł definicję funkcjonariusza
publicznego. Określając w pkt 3 tego przepisu krąg osób będących funkcjonariuszami publicznymi co prawda nie wymienił kierownika USC, jednak jest on
funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisu art. 115 § 13 pkt 4 K.k.
jako osoba będąca pracownikiem organu samorządu terytorialnego, czyli przez
wskazanie organu37.
Duża liczba i rodzaj zdarzeń, które podlegają rejestracji w urzędzie stanu
cywilnego, obserwowana tendencja do poszerzania zakresu zadań powierzanych
urzędnikom stanu cywilnego powoduje, że ich praca staje się coraz trudniejsza. Pomimo że problematyka rejestracji stanu cywilnego należy obecnie pod
względem systematycznym do zakresu prawa administracyjnego, to jednak praca
urzędnika stanu cywilnego wymusza posługiwanie się przepisami z zakresu prawa cywilnego, szczególnie rodzinnego, prawa międzynarodowego prywatnego,
33

M. Gurdek, Praktyczne problemy wynikające z niedoskonałej regulacji prawnej ustawy
z 19 września 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie
skarbowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 3, s. 54–56.
34 P. Sobotko, Zakres stosowania..., s. 47 przypis 31.
35 P. Sobotko, Zakres stosowania..., s. 47.
36 Zob. P. Sobotko, Zakres stosowania...,s. 46 i n.
37 Inny pogląd, że na podstawie art. 115 § 13 pkt 6 k.k. jako osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, gdyż jednostkę taką obecnie można uznać/przyrównać
do funkcji organów administracji samorządowej. W orzecznictwie SN, wprost został uznany za
funkcjonariusza publicznego wójt gminy, zob. uchwała SN z dnia 10 października 1991 r., sygn.
akt. IKZP 21/91, (OSNKW 1992, nr 1–2, poz. 6).
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administracyjnego i wymaga coraz częściej znajomości prawa obcego, ukazuje
skalę trudności w pracy urzędnika stanu cywilnego. Dlatego Janusz Gajda pisze,
że „należałoby pójść krok dalej i pomyśleć nie o nieobniżaniu wymogów, ale
o ich podniesieniu, zważywszy jak szerokiej wiedzy wymaga pełnienie funkcji
kierownika USC poczynając od prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, poprzez prawo rodzinne, prawo cywilne, postępowanie cywilne,
czy prawo prywatne międzynarodowe. Rozwiązaniem w tej mierze mogłoby
być wprowadzenie nie tylko obowiązku ukończenia stosownych studiów, czy
staż pracy na określonych stanowiskach, ale i odbycie swego rodzaju „aplikacji
kierownika USC” oraz złożenie stosownych egzaminów38. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie jest zatrudniony na
stanowisku kierownika USC, więc nie mają wobec niego zastosowanią przepisy
art. 8 ust 1–2 P.a.s.c.
W obowiązującej ustawie pozycja kierownika USC określona jest w sposób minimalny. Nie jest to jedyna podstawa prawna funkcjonowania kierownika
USC. Kolejnymi aktami prawnymi rangi ustawowej w interesującym nas zakresie
są: ustawa o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych oraz kodeks pracy a na dalszym miejscu, ale równie istotne dla pozycji kierownika USC
i miejsca urzędu stanu cywilnego w strukturze urzędu gminy pozostają przepisy
gminne (statuty i regulaminy). Tak kształtujący się dychotomiczny podział źródeł prawa określa sytuację prawną kierownika USC, zdaniem A. Szadok-Bratuń
wyróżnia się źródła podstawowe i subsydiarne39.
Wnioski de lege ferenda

Rola zawodowych kierowników USC się zwiększa i będzie stale rosła.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera idea korpusu zawodowego
urzędników stanu cywilnego jako kolejny zawód prawniczy w pełni profesjonalny
obsługujący jedne z najistotniejszych zadań związanych ze stanem cywilnym
osób fizycznych. Należy więc określić w sposób bardziej szczegółowy pozycję
ustrojową zawodowego kierownika USC i jego zastępcy i wyraźnie wyartykułować zasadę: piastunem organu, jakim jest kierownik USC, nie mogą być dwie
osoby.

38

Tenże, Jeszcze o braku spójności unormowań zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
oraz Prawie o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji
stanu cywilnego” 2013 nr 2, s. 59–60.
39 Tejże, Status prawny kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (wybrane zagadnienia), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo CCLIII 1996, s. 70.
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Apolityczność zawodowego personelu administracji w zakresie rejestracji stanu cywilnego wydaje się, że jest sprawą niezwykle ważną. Praktyka życia
codziennego administracji nierzadko ujawnia przykłady, że urzędnicy, którzy
starają się wykonywać swoją służbę profesjonalnie, są neutralni, bywają traktowani przez polityczny pion administracji publicznej nieufnie bądź też są po
prostu zwalniani. Zjawisko to jest popularnie określane jako „bitwa o teren”
czy obsadzanie miejsc „swoimi ludźmi”. Niestety, prowadzi to do nieustannego
kreowania nowych kadr w administracji, tak w administracji samorządowej, jak
i administracji rządowej40.
Gwarantem dobrej jakości rejestracji stanu cywilnego w danym okręgu
USC powinien być zawodowy urzędnik wykonujący samodzielnie powierzone
przez ustawę zadania w myśl zasady jeden okręg stanu cywilnego jeden profesjonalny kierownik USC i jego zastępca.
W budowaniu dobrej profesjonalnej kadry urzędników stanu cywilnego
większy nacisk powinno się kłaść na aspekt motywacyjny i edukacyjny. Za tym
powinna iść większa świadomość takich wartości jak: interes publiczny, rzetelność w wypełnianiu obowiązków i rozwój zawodowy.
Na koniec chciałbym zacytować wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 20 lutego 2008 r.41 „Kierownik (zastępca kierownika) USC to pracownik
wyposażony w niezwykle istotne uprawnienia z zakresu szeroko rozumianego
prawa rodzinnego. Podejmuje on czynności związane z rejestracją stanu cywilnego (sporządzanie aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa) a także związane z innymi zdarzeniami mającymi wpływ na stan cywilny. Sporządzane przez niego akty
stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych i ich
niezgodność z prawdą może być wykazywana tylko w postępowaniu sądowym.
Sprowadzanie obowiązków tego rodzaju jedynie do dodatkowych czynności pracownika zatrudnionego w innym charakterze uznać należy za niedopuszczalne”.
Niech ta wypowiedź stanie się przyczynkiem do szerszej dyskusji nad zmianami w zakresie pozycji prawnej kierownika USC, a nawet szerzej – urzędnika
stanu cywilnego. Jeżeli spełni ona to zadanie, wysiłek włożony w jej przygotowanie otrzyma stokrotną nagrodę.

40

T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej
w Polsce, Lublin 2013, s. 128.
41 Sygn. akt II SA/Go 836/07, (Lex nr 357513).
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Pozycja prawna kierownika urzędu cywilnego i jego zastępcy.
Uwagi w 70 rocznice rejestracji stanu cywilnego
Streszczenie
W tym roku obchodzimy 70-lecie wprowadzenia jednolitej, nowoczesnej, świeckiej rejestracji stanu cywilnego. Warto więc pochylić się nad pozycją prawną kierownika USC i jego
zastępcy, który posiada status pracownika samorządowego. Rola zawodowych kierowników USC
się zwiększa i będzie stale rosła. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera idea korpusu
zawodowego urzędników stanu cywilnego jako kolejny zawód prawniczy w pełni profesjonalny
obsługujący jedne z najistotniejszych zadań związanych ze stanem cywilnym osób fizycznych.
Słowa kluczowe: urzędnik stanu cywilnego, pozycja prawna, prawo o aktach stanu cywilnego
Legal position of the Superintendant registrar and his deputy. Remarks on the 70th
anniversary of the marital status registration
Summary
This year we celebrate the 70th anniversary of introducing the unified, modern, secular
marital status registration. It is worth to analyse the legal of the Superintendant registrar and
his deputy, who has a status of self-government official. The role of Superintendant registrars is
increasing and will be increasing constantly. In this context, the idea of registrar officials profesional corps, as another legal profession, which fully professionaly attends to one of the most
important tasks related to marital status of natural persons.
Key words: registrar official, legal position, Registry Office Records Act

Michał Wojewoda*

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
– kilka uwag na temat ewolucji konstrukcji w prawie polskim

Jednolita, świecka rejestracja stanu cywilnego w Polsce, której 70-lecie
obchodzimy w 2016 r.1, to przede wszystkim rejestracja krajowa. Chodzi przy
tym nie tylko o to, że rejestracja ta jest prowadzona na podstawie kolejnego już
krajowego aktu prawnego, uchwalonego przez lokalnego ustawodawcę. Bardzo
istotne jest także, że do podstawowych cech rejestracji stanu cywilnego zalicza
się jej powszechność oraz terytorialny charakter. W swoim najszerszym ujęciu
cechy te – określane też zasadami rejestracji – oznaczają, że obligatoryjnemu
odnotowaniu w polskim systemie podlegają wszystkie przypadki urodzin, małżeństw i zgonów następujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej2. Nie znaczy
to jednak całkowitego zamknięcia się na zdarzenia, które mają miejsce w innych
państwach. Klasyczną konstrukcją wykorzystywaną dla odnotowania takich zdarzeń w Polsce jest transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
Zastanawiając się nad pojęciem transkrypcji można powiedzieć, że sprowadza się ona do przeniesienia/przepisania treści sporządzonego za granicą
dokumentu do polskiego systemu rejestracji stanu cywilnego. W takim właśnie
znaczeniu – zgodnym zresztą z etymologią analizowanego zwrotu (od łacińskiego
* Dr hab. Michał Wojewoda, Uniwersytet Łódzki.
1 Artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia wygłoszonego przez autora na konferencji zatytułowanej „70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce”, która odbyła się
w Lublinie, dnia 7 października 2016 r. Jubileusz związany jest z datą wejścia w życie dekretu Prawo o aktach stanu cywilnego z 25 września 1945 r., Dz.U. z 1945 r. Nr 48, poz. 272, która została
wyznaczona na dzień 1 stycznia 1946 r. (art. 92).
2 Zasada terytorialna w jej ścisłym znaczeniu determinuje także właściwość miejscową urzędów stanu cywilnego zgodnie z ogólnym założeniem, że rejestracja powinna nastąpić w miejscu
zdarzenia, zob. Z. Duniewska, M. Lewicki, [w:] Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa 2014, s. 155, por. J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 24.
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transcribere – przepisywać, kopiować3) – omawiana instytucja występuje w Polsce
już od 70 lat. Choć bowiem samo określenie „transkrypcja” – jako zwrot języka
prawnego – oficjalnie pojawiło się dopiero w najnowszej ustawie – Prawo o aktach
stanu cywilnego z 2014 r.4 (zob. art. 104–107 P.a.s.c.), to przecież konstrukcja ta
była obecna we wszystkich poprzednich krajowych regulacjach dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Przewidywał ją art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 4 dekretu
Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 25 września 1945 r.5, następnie art. 63 ust. 1
dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r.6 i wreszcie art. 73 ust. 1 tak samo zatytułowanej
ustawy z dnia 29 września 1986 r.7 Zwrot „transkrypcja” był przy tym od dawna
wykorzystywany w wypowiedziach piśmiennictwa i judykatury.
Transkrypcja prowadzi do stworzenia polskiego aktu stanu cywilnego, będącego odwzorowaniem zagranicznego oryginału. Trzeba przy tym podkreślić,
że powstały w tym trybie polski akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu jest traktowany jak każdy inny akt stanu cywilnego powstały w krajowym systemie rejestracji8. Tę cechę rozważanej instytucji dobrze oddaje stwierdzenie, że transkrypcja
zmierza do „umiejscowienia” obcego dokumentu. Głównym zaś jej celem jest
zapewnienie aktualności wpisów dotyczących osób objętych polskim systemem
rejestracji, tak by nie zostały pominięte zmiany stanu cywilnego następujące
za granicą9.
Transkrypcja stanowi zatem swoiste „okno na świat”. Wobec rosnącego
umiędzynarodowienia stosunków osobistych i rodzinnych, bez konstrukcji tego
rodzaju krajowy system rejestracji straciłby walor źródła wiarygodnej informacji
o stanie cywilnym jednostki10. Powszechność migracji społecznych powoduje,
że ciągle wzrasta liczba zdarzeń, które – choć mają miejsce w innym państwie
3

Por. P. Kasprzyk, Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych. Uwagi na tle art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, „Roczniki Nauk Prawnych”
2010, t. 20, nr 2, s. 217.
4 Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm., [dalej cyt: P.a.s.c.].
5 Dekret powołany w przypisie 1 powyżej.
6 Dz.U. z 1955 r. Nr 25, poz. 151 ze zm.
7 Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 ze zm.
8 Zob. M. Wojewoda, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, s. 1104–1111.
9 Por. P. Wypych, Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, z. 1, s. 191, a także P. Kasprzyk, Sporządzanie aktów
stanu cywilnego..., s. 215.
10 Oprócz transkrypcji podobną rolę pełnią m.in. wzmianki dodatkowe i przypiski dokonywane na podstawie zagranicznych dokumentów (zob. art. 108 P.a.s.c.), instytucja odtworzenia
treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (art. 109 P.a.s.c.), a także wyjątkowa możliwość pierwotnej rejestracji w Polsce zdarzenia, które nastąpiło za granicą (art. 99–103 P.a.s.c.).
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– pozostają istotne dla systemu krajowego. Wpływa to na rosnącą liczbę dokumentów składanych do przepisania w drodze transkrypcji. W tych okolicznościach nie może dziwić, że Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r. poświęca
tej instytucji znacznie więcej miejsca niż poprzednie akty prawne. Nowe unormowanie miało też rozwiać najważniejsze wątpliwości pojawiające się w dotychczasowej praktyce urzędów stanu cywilnego.
Patrząc z perspektywy ostatnich 70 lat należy powiedzieć, że transkrypcja
przeszła określoną ewolucję. Jej obecny kształt odbiega w wielu punktach od
konstrukcji przyjętej w dekretach z 1945 r. i 1955 r. O ile można przy tym powiedzieć, że rezygnacja z odręcznego przepisywania dokumentów do papierowych
ksiąg stanu cywilnego i zastąpienie go przez komputerowe wprowadzanie danych
do systemu teleinformatycznego jest co najwyżej dowodem postępu technologicznego, o tyle inne zmiany są już wyrazem głębszej merytorycznej ewolucji
całej koncepcji.
Transkrypcja – od wyjątku po powszedniość

Szczegółowe przedstawienie wszystkich elementów ewolucji transkrypcji
przekraczałoby ramy krótkiego artykułu. W tej części wypowiedzi zostanie zasygnalizowanych tylko kilka najważniejszych kwestii, obrazujących historyczny
rozwój i przemiany analizowanej instytucji.
Po pierwsze należy zatem zauważyć, że początkowo transkrypcja była wyjątkiem od zasady uwzględniania tylko zdarzeń krajowych11. Do jej dokonania potrzebne było zezwolenie organu nadzoru12. To ono stanowiło formalną
podstawę, by w oparciu o dokument zagraniczny sporządzić w urzędzie stanu
cywilnego polski akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Do istotnej zmiany doszło w ustawie z 1986 r., kiedy to wyeliminowano udział organu nadzoru, a cała
procedura transkrypcji została przekazana do kompetencji kierownika USC.
Ustawa nie sformułowała jednak odpowiednio wyraźnie ani pozytywnych ani
negatywnych przesłanek transkrypcji, co rodziło określone problemy praktyczne13. Dopiero na gruncie obowiązującej dziś ustawy z 2014 r. dopuszczalność
transkrypcji stała się zasadą, która jest ograniczona wąsko ujętymi podstawami
odmowy wymienionymi w art. 107 P.a.s.c.14
11

Zob. P. Wypych, Charakter prawny transkrypcji..., s. 189–190.
Zob. art. 28 ust. 1 dekretu z 1945 r. oraz art. 63 ust. 1 dekretu z 1955 r.
13 Odnośnie do zakresu badania zagranicznego dokumentu pod rządami ustawy z 1986 r. zob.
M. Wojewoda, Transkrypcja..., s. 1111 i n.
14 Zgodnie z art. 107 P.a.s.c. kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli 1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy
12
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Po drugie, obserwując rozwój analizowanej konstrukcji należy przywołać
wieloletni spór o naturę prawną transkrypcji, w którym ostatecznie zwyciężyła
koncepcja „reprodukcyjna”. Zakłada ona, że transkrypcja ma w istocie charakter
techniczny, gdyż polega na wiernym i literalnym przetransponowaniu obcego
aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzędowy w formie obowiązującej dla krajowej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów15. Koncepcja
ta, wywodząca się jeszcze od J. Litwina16 konkurowała z poglądem, zgodnie
z którym transkrypcja stanowi wtórną rejestrację zdarzenia zarejestrowanego
pierwotnie za granicą17. Jednak najpierw uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego
z 20 listopada 2012 r.18, a obecnie art. 104 ust. 2 P.a.s.c.19 przesądziły – jak się
wydaje – o definitywnym odrzuceniu teorii rejestracyjnej.
Po trzecie, w ustawie z 2014 r. doszło do rozstrzygnięcia jeszcze jednej
spornej kwestii, dotyczącej formy działania kierownika USC. Pod rządami ustawy z 1986 r., gdy nie było już potrzebne zezwolenie organu nadzoru, w praktyce
przyjęło się, że transkrypcja wymaga jednak uprzedniej decyzji administracyjnej
kierownika USC. Samo przepisanie obcego dokumentu następowało dopiero
na podstawie tej decyzji20. Wiązała się z tym konieczność dochowania licznych
wymogów proceduralnych, przewidzianych przez kodeks postępowania administracyjnego, co przedłużało cały proces transkrypcji. W związku z coraz silniejszą
dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości
co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia; 3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
15 Takie właśnie określenie charakteru transkrypcji pojawiało się wielokrotnie w orzecznictwie, zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2007 r. sygn. akt III CSK 380/06.
16 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego..., s. 522.
17 Zob. P. Wypych, Charakter prawny transkrypcji..., s. 192 i n. oraz powołane tam literatura
i orzecznictwo.
18 Sygn. akt III CZP 58/12.
19 Powołany przepis stanowi, że „Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu
treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej
ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego”, co wpisuje się w założenia teorii reprodukcyjnej, zob. także A. Czajkowska, [w:] Prawo
o aktach stanu cywilnego z komentarzem, red. A. Czajkowska, Warszawa 2015, uwagi do art. 104
P.a.s.c., s. 226, pkt 4.
20 Stanowisko, zgodnie z którym wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą następuje w formie decyzji dominowało w orzecznictwie sądowym do końca
obowiązywania ustawy z 1986 r. Zamiast wielu zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2011 r. sygn. akt III CSK 259/10 oraz wyrok WSA w Białymstoku z 25 marca 2014 r. sygn.
akt. II SA/Bk 1051/13.
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krytyką takiego rozwiązania, którego podstawa prawna mogła budzić wątpliwości21, w ustawie z 2014 r. wyraźnie przewidziano, że transkrypcja nie wymaga
wydania decyzji, ale dokonuje się w drodze czynności materialno-technicznej
kierownika USC (art. 105 ust. 1 P.a.s.c.). Należy powiedzieć, że rozwiązanie to
dobrze koresponduje z reprodukcyjną koncepcją transkrypcji, podkreślając techniczny w swej istocie charakter czynności kierownika USC, który przepisuje obcy
dokument działając w zaufaniu do treści ukształtowanej przez zagraniczny organ.
Po czwarte wreszcie wypada wspomnieć o zmianach dotyczących właściwości miejscowej w sprawach dotyczących transkrypcji. Przed rokiem 2015, gdy
system rejestracji opierał się na tradycyjnych (papierowych) księgach stanu cywilnego, wniosek o transkrypcję mógł być złożony tylko w ściśle określonym
urzędzie stanu cywilnego. Był to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której przepisywany akt dotyczył (zob. dekrety z 1945 r.22 i 1955 r.23)
lub ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (ustawa z 1986 r.24).
W przypadku osób zamieszkałych za granicą właściwy był odpowiedni urząd
stanu cywilnego w Warszawie25. Natomiast obecnie, w związku z wprowadzeniem elektronicznego rejestru stanu cywilnego o charakterze ogólnokrajowym,
transkrypcja – jak wiele innych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
– uległa odmiejscowieniu26. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu
cywilnego lub u konsula. W tym ostatnim przypadku, konsul przesyła wniosek
do kierownika USC wybranego przez wnioskodawcę (art. 104 ust. 4 i 4a P.a.s.c.).
Jak zatem widać, transkrypcja zmieniła się w kilku kluczowych aspektach.
Dziś już nikt nie myśli o niej w kategoriach wyjątku. Nie tylko zresztą przepisy
prawa nie pozwalają przyznać jej takiego charakteru, ale także codzienna rzeczywistość urzędów stanu cywilnego, do których każdego roku spływają tysiące
zagranicznych aktów stanu cywilnego z wnioskiem o ich przepisanie27.

21

Zob. M. Wojewoda, Transkrypcja..., s. 1121–1123; por. także poglądy powołane przez
A. Czajkowską, E. Pachniewską, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Lexis.pl/el. 2011,
uwagi do art. 73 ustawy z 1986 r., pkt 16–17.
22 Art. 27 ust. 4 dekretu z 1945 r.
23 Art. 63 ust. 1 dekretu z 1955 r.
24 Zob. art. 13 ustawy z 1986 r.
25 Zob. powołane wyżej przepisy dekretów z 1945 r. oraz 1955 r., a także art. 15 P.a.s.c. z 1986 r.
26 Zob. art. 15, art. 18, art. 44 ust. 5, art. 70 ust. 1, art. 76 ust. 1, art. 83 ust. 2, art. 99 ust. 2, oraz
art. 109 ust. 2 P.a.s.c.
27 Zob. liczby powołane przez I. Basior, Stosowanie norm kolizyjnych przy rejestracji stan cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2012, nr 1,
s. 213.
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Transkrypcja – zagadnienia kontrowersyjne

Mimo znacznie bardziej rozbudowanej regulacji, nie wszystkie ważne pytania dotyczące transkrypcji doczekały się w nowej ustawie jasnej odpowiedzi,
a niektóre elementy przyjętego unormowania mogą nawet budzić zastrzeżenia
co do ich prawidłowości. W subiektywnym przekonaniu niniejszego autora do
najbardziej wątpliwych kwestii należą:
1. Regulacja zawarta w art. 104 ust. 5 P.a.s.c., przewidująca obligatoryjną
transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego w przypadku ubiegania się
obywatela polskiego o krajowy dokument tożsamości lub o nadanie numeru
PESEL. Rozwiązanie to nie uwzględnia faktu, że sporządzony za granicą akt
stanu cywilnego obywatela polskiego może wyjątkowo nie podlegać transkrypcji. Przykładów dostarcza aktualne orzecznictwo dotyczące odmowy przepisania
aktu urodzenia, w którym jako rodzice – zgodnie z prawem obcym – podane są osoby tej samej płci28. W tych okolicznościach wymóg transkrypcji bezpodstawnie zamyka polskiemu obywatelowi urodzonemu za granicą drogę do
uzyskania w Polsce dokumentu tożsamości. Należy pamiętać, że w przypadku
dziecka urodzonego przez kobietę posiadającą obywatelstwo polskie, nabycie
przez dziecko tego samego obywatelstwa następuje z mocy prawa (ipso iure)
i nie jest ograniczone dodatkowymi warunkami29. W każdym takim przypadku obywatel polski powinien posiadać prawo uzyskania krajowego dokumentu
tożsamości potwierdzającego jego obywatelstwo, bez względu na to, w ramach
jakich konstrukcji rodzinnoprawnych funkcjonuje on w kraju pochodzenia.
2. Regulacja przewidziana w art. 105 ust. 3 P.a.s.c. przewidująca dopuszczalność umiejscowienia zagranicznego aktu urodzenia, w którym – w związku
z dokonanym za granicą uznaniem – jako ojciec dziecka zrodzonego w czasie
trwania małżeństwa figuruje inny mężczyzna niż mąż matki. Transkrypcja takiego aktu do polskiego rejestru nie powinna mieć miejsca, bo prowadzi do
ujawnienia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym. W przypadku
dzieci posiadających polskie obywatelstwo kwestia ustalenia ich pochodzenia od
określonych rodziców podlega prawu polskiemu jako prawu ojczystemu dziecka30. Stosuje się tu zatem art. 62 §3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
28

Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2014 r. sygn.
akt II OSK 1298/13 zapadły jeszcze pod rządami ustawy z 1986 r., a także orzeczenie WSA w Gliwicach z 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Gl 1157/15.
29 Por. art. 14 pkt 1 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. – o obywatelstwie polskim (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r., poz. 161 ze zm.).
30 Zob. art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r., poz. 1792).
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rodziny i opiekuńczy31, który przewiduje, że domniemanie pochodzenia od męża
matki może być przełamane tylko w drodze procesu o zaprzeczenie ojcostwa.
Sama transkrypcja skutku takiego nie zapewnia. Co więcej, jej dokonanie może
zniechęcać zainteresowanych do wszczęcia postępowania o zaprzeczenie, dając fałszywe przekonanie, że treść rejestru jest zgodna z rzeczywistym stanem
prawnym32.
3. Brak wyraźnego unormowania transkrypcji zagranicznego dokumentu,
w którym określony element stanu cywilnego jednostki został ukształtowany
w drodze rozstrzygnięcia obcego organu. Wątpliwości sprowadzają się do pytania, czy transkrypcja wymaga wówczas uprzedniego stwierdzenia, że zagraniczne
rozstrzygnięcie podlega uznaniu w Polsce, czy też kwestia uznania nie musi być
w ogóle badana. Biorąc pod uwagę deklaratywny charakter aktów stanu cywilnego oraz zamknięty – jak się wydaje – katalog podstaw odmowy transkrypcji
przewidziany w art. 107 P.a.s.c., zdaniem niniejszego autora przepisanie powinno
nastąpić bez zagłębiania się w problematykę uznania. Dodatkowym argumentem
za takim stanowiskiem jest okoliczność, że kierownik USC często nie jest w stanie stwierdzić, że określony element treści obcego dokumentu jest wynikiem
zapadłego za granicą rozstrzygnięcia, przez co problem potencjalnego uznania
pozostaje całkowicie „utajony”.
W podsumowaniu tej krótkiej wypowiedzi, mimo zgłoszonych uwag krytycznych, większość zmian w zakresie transkrypcji wprowadzonych w Prawie
o aktach stanu cywilnego z 2014 r. trzeba przyjąć z zadowoleniem. Oczywiste jest
przy tym, że bardziej rozbudowana regulacja ustawowa ułatwia pracę kierownika
USC, gdy ten musi się zmierzy z zadaniem umiejscowienia obcego dokumentu.
Przyszłość transkrypcji
Na zakończenie wypada zadać pytanie o przyszłość transkrypcji. Czy instytucja ta nie straci na znaczeniu w sytuacji, gdy w krajowym obrocie w coraz
szerszym zakresie funkcjonują oryginalne (nietranskrybowane) dokumenty zagraniczne? Warto pamiętać, że dopuszczalność posługiwania się w Polsce obcymi aktami stanu cywilnego, bez ich uprzedniej transkrypcji, została wyraźnie
potwierdzona uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2012 r.33 Judykat ten,
zbierający i podsumowujący wcześniejsze orzecznictwo zachowuje pełną aktualność w obecnym stanie prawnym. W uchwale przypomniano, że akty zagraniczne

31

Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.
Więcej na ten temat M. Wojewoda, Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – krytyczne spojrzenie cywilisty, „Technika i USC” 2014, nr 3, s. 7–9.
33 Uchwała 7 sędziów SN z 20 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 58/12.
32
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mają w Polsce moc dokumentu urzędowego34 a do tego – zgodnie z art. 3 P.a.s.c.
(poprzednio art. 4 ustawy z 1986 r.) – tak samo jak akty polskie stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych.
Dodatkowo należy odnotować, że w praktyce coraz częściej odpada problem
tłumaczenia zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Od kilkunastu już lat
w obrocie krajowym uznawane są wielojęzyczne odpisy skrócone zagranicznych
aktów stanu cywilnego, wydawane na podstawie ratyfikowanej przez Polskę konwencji nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego35. Wkrótce zaś pojawią
się dalsze ułatwienia, jakie wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych
dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej36. Rozporządzenie, którego początek stosowania zaplanowano na dzień 16 lutego 2019 r., w praktyce dotyczy
przede wszystkim (choć nie tylko) sporządzanych w państwach członkowskich
dokumentów stanu cywilnego37. Przewiduje ono nie tylko zwolnienie tych dokumentów (oraz ich poświadczonych kopii) z wszelkich form legalizacji38, ale co
do zasady zobowiązuje także do ich akceptowania w innych państwach unijnych
bez uwierzytelnionego tłumaczenia, o ile do dokumentu został dołączony wielojęzyczny standardowy formularz, ustanowiony zgodnie z rozporządzeniem39. Na
wniosek podmiotu uprawnionego do otrzymania dokumentu, formularz taki ma
zostać dołączony do dokumentu urzędowego w państwie jego wydania. Same
formularze nie ma ją przy tym żadnej autonomicznej wartości prawnej. Ich rola
sprowadza się wyłącznie do ułatwienia tłumaczenia dokumentów urzędowych,
do których będą załączone40.
Czy zatem w sytuacji, gdy coraz powszechniejsze staje się posługiwanie
w Polsce obcymi aktami stanu cywilnego, transkrypcja będzie nadal potrzebna?
Czy nie należy oczekiwać istotnego spadku liczby wniosków o jej dokonanie? Odpowiedź na oba postawione pytania powinna być negatywna. Po pierwsze, niezależnie od prawnej możliwości posługiwania się zagranicznymi dokumentami,
34

Zob. art. 1138 ustawy z dnia17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822).
35 Konwencja sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz.
1735).
36 Dz.U. UE L 200 z 26 lipca 2016 r., s. 1.
37 Typy dokumentów, do których odnosi się rozporządzenie szczegółowo określa art. 2. Płynie z niego wniosek, że regulacją unijną zostaną objęte zarówno odpisy aktów stanu cywilnego,
jak i różne zaświadczenia wydawane w ramach krajowych systemów rejestracji stanu cywilnego.
38 Zob. art. 4 rozporządzenia.
39 Zob. art. 6 rozporządzenia.
40 W kwestii wielojęzycznych formularzy zob. art. 7–12 rozporządzenia.
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posiadanie krajowego aktu stanu cywilnego, który powstaje w następstwie
transkrypcji daje wiele oczywistych korzyści. Odpada wówczas potrzeba przełamywania nieufności w stosunku do obcych dokumentów oraz każdorazowego
wyjaśniania jurydycznych podstaw posługiwania się nimi w Polsce. Możliwe staje
się także łatwe uzyskanie kolejnych odpisów aktu w dowolnym urzędzie stanu
cywilnego41. Do tego dochodzi także szerszy argument systemowy, dotyczący
potrzeby zapewnienia zupełności i aktualności polskiego systemu rejestracji stanu cywilnego. To właśnie transkrypcja jest jednym z podstawowych mechanizmów, które mają zapewnić, że zmiany stanu cywilnego osoby objętej krajowym
rejestrem zostaną odnotowane w Polsce również wtedy, gdy określone zdarzenie
ma miejsce za granicą42. Bez tej instytucji, krajowy rejestr mógłby się pewnego dnia okazać tylko mało przydatną bazą zebranych lokalnie danych, której
aktualność – w kontekście coraz liczniejszych zdarzeń następujących w innych
państwach – będzie co najmniej wątpliwa.
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – kilka uwag na temat ewolucji
konstrukcji w prawie polskim
Streszczenie
Warto pamiętać, że dopuszczalność posługiwania się w Polsce obcymi aktami stanu cywilnego, bez ich uprzedniej transkrypcji, została wyraźnie potwierdzona uchwałą 7 sędziów Sądu
Najwyższego z 2012 r. Czy zatem w sytuacji, gdy coraz powszechniejsze staje się posługiwanie
w Polsce obcymi aktami stanu cywilnego, transkrypcja będzie nadal potrzebna? Czy nie należy
oczekiwać istotnego spadku liczby wniosków o jej dokonanie? Odpowiedź na oba postawione
pytania powinna być negatywna.
Słowa kluczowe: transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, urzędnik stanu cywilnego, prawo o aktach stanu cywilnego.

41

Zob. art. 44 ust. 5 P.a.s.c.
Słusznie zatem ustawodawca utrzymał w ustawie z 2014 r. możliwość dokonywania transkrypcji z urzędu (art. 104 ust. 6 P.a.s.c.). Potrzeba zapewnienia aktualności krajowego rejestru
oznacza bowiem, że zagraniczne akty stanu cywilnego dotyczące osób objętych polskim systemem rejestracji powinny zostać transkrybowane nawet wtedy, gdy zainteresowany nie składa
wniosku. Może to nastąpić, gdy odpis zagranicznego dokumentu trafia w ręce kierownika USC
przy okazji innych czynności, należących do jego kompetencji (np. przy rozstrzyganiu wniosku
w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska).
42
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Transcription of the foreign vital status document – several remarks on constractions’
evolution in polish law
Summary
It is worth to remember, that admissibility of using foreign vital records in Poland without
prior transcription was clearly confirmed by the resolution of 7 judges of the Polish Supreme
Court from 2012. Will be therefore, in the situation, when using the foreign vital records in
Poland ist getting increasingly more popular, the transcription still required? Should one expect
a significangt decrease in the amount of motions for it? The answer for both these questions
should be negative.
Key words: transcription of foreign vital record, registrar, Registry Office Records Act.

Bronisław Czech*

Z rozważań nad orzecznictwem sądów dotyczącym Prawa
o aktach stanu cywilnego. Wypowiedź na Konferencji 70 lat USC

Organizatorzy Konferencji określili moje zadanie do przedstawienia orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach rejestracji stanu cywilnego w okresie od
wprowadzenia jednolitej, świeckiej rejestracji stanu cywilnego. Tak sformułowane zadanie jest niepełne i wymagałoby przedstawienia również orzecznictwa dotyczącego w ogóle prawa o aktach stanu cywilnego, a także uwzględnienia w tym
przedmiocie orzecznictwa sądów powszechnych (wojewódzkich, okręgowych,
apelacyjnych) ponieważ nie wszystkie kategorie spraw docierały i docierają do
Sądu Najwyższego, oraz – orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
(od jego powstania w 1980 r.), wojewódzkich sądów administracyjnych odkąd
one w obecnym kształcie zaczęły działać (rok 2004) oraz orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego. Dopiero wtedy uzyskalibyśmy pełny obraz orzecznictwa sądów dotyczącego prawa o aktach stanu cywilnego1. W skromnych ramach czasowych (i zakreślonej objętości tekstu) nie da się przedstawić nawet orzecznictwa
tylko Sądu Najwyższego. W związku z tym ograniczę się jedynie do zasygnalizowania kilku zagadnień.
Korzystając obecnie z wymienionego orzecznictwa trzeba mieć na uwadze
dwie kwestie. Po pierwsze – w okresie 70 lat obowiązywały cztery akty normatywne nazwane identycznie: Prawo o aktach stanu cywilnego2, które w pew* Bronisław Czech, Sędzia Sądu Najwyższego.
1 Orzeczeń tych jest kilkaset i może uda się wydać ich wybór, tu uśmiecham się do dra Piotra
Kasprzyka.
2 Były to: dekret z 25 września 1945 r., (Dz.U. z 1945 r. Nr 48, poz. 272 ze zm.), okres obowiązywania: 1 styczeń 1946 r. – 31 sierpień 1955 r.; dekret z 8 czerwca 1955 r., (Dz.U. z 1955 r. Nr 25,
poz. 151 ze zm.), okres obowiązywania: 1 wrzesień 1955 r. – 28 luty 1987 r.; ustawa z 29 września
1986 r., (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze. zm.), okres obowiązywania: od dnia
1 marca 1987 r. do dnia 28 lutego 2015 r.; ustawa z dnia 28 listopada 2014 r., (Dz.U. z 2014 r., poz.
1741 ze zm.) obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r.

62

Bronisław Czech

nych kwestiach merytorycznych i technicznych (dotyczących rejestracji stanu
cywilnego i funkcjonowaniu rejestrów oraz urzędów stanu cywilnego) różniły
się między sobą. Po drugie – w wymienionym okresie zmieniało się zarówno
prawo materialne, stanowiące „bazę” dla prawa o aktach stanu cywilnego, które
ma swego rodzaju i w pewnym zakresie charakter „wykonawczy” dla tego prawa
materialnego (szczególnie prawo małżeńskie i rodzinne, prawo dotyczące zmiany
imion i nazwisk), jak i prawo procesowe (a w nim m. in. unormowania dotyczące
uznawania orzeczeń zagranicznych).
Orzecznictwo sądów dokonuje wykładni operatywnej prawa, co ma wielkie znaczenie albowiem – jak przyjmuje się w doktrynie – prawa nie ma przed
wykładnią/interpretacją3. Norma prawna w istocie istnieje dzięki wykładni operatywnej, tj. przy stosowaniu prawa przez organ państwa4. M. Safjan stwierdził
również trafnie, że „Obraz prawa jest [...] taki, jaki wyłania się z praktyki, z aktów
jego stosowania, a nie taki, jaki wykreowany został przez samego legislatora”5.
F. Zoll (senior) przed kilkudziesięcioma laty napisał zaś, że „[...] prawnik musi
także odkrywać i ustalać prawo, tkwiące w pojęciach, na które ustawa wskazuje,
a które są mgliste i ulegają ciągłym fluktuacjom w życiu”6. Wszystko to trafnie
obrazuje zdanie H.L.A. Harta: „Prawo (czy konstytucja) jest tym, o czym sądy
mówią, że tym jest”7. Rola orzecznictwa sądowego w procesie stosowania, wykładni oraz stanowienia prawa jest bardzo istotna8.

3

H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, przekł., wstęp i przypisy J. Woleński, Warszawa 1998, s. 193 i n.
Podobnie również A. Kaufmann – zob. w tym przedmiocie: J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji, Kraków 1995, s. 7 oraz M. Piechowiak, W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa.
Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości, Warszawa–Poznań 1992, s. 31 i n. Używam tu zamiennie określeń wykładnia/interpretacja, aczkolwiek można się dopatrzyć pewnych różnic między
nimi zob. J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji, s. 16; M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s. 48.
4 Zob. np. E. Łętowska, Kilka uwag o praktyce wykładni, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
2002, nr 1, s. 27 i n.; E. Łętowska cytuje m.in. A. Kaufmanna: „Prawa nie ma przed interpretacją”.
L. Leszczyński, Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), „Państwo i Prawo” 2009, nr 6,
s. 11 i n.; M. Zieliński, Wybrane zagadnienia wykładni prawa, „Państwo i Prawo” 2009, nr 6, s. 3 i n.;
A. Kozak, Pojmowanie prawa w teorii wykładni, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1997, nr 260.
5 M. Safjan, Etyka zawodu sędziowskiego [w:] Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, red. E. Łojko, Warszawa 2002, s. 32.
6 F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie. Część ogólna, t. I, Kraków 1946, s. 49.
7 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, przekł., wstęp i przypisy J. Woleński, Warszawa 1998, s. 193 i n.
Podobnie również A. Kaufmann – zob. w tym przedmiocie: J. Stelmach, Współczesna filozofia
interpretacji ..., s. 7 oraz M. Piechowiak, W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura
Kaufmanna teoria sprawiedliwości, Warszawa–Poznań 1992, s. 31 i n.
8 Zob. na ten temat np.: T. Giaro (red.), Rola orzecznictwa w systemie prawa, Warszawa 2016.
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W przedmiocie zasad i metod wykładni tekstu prawnego odsyłam do znanego powszechnie piśmiennictwa9, a zwracam jedynie uwagę, że rezultaty wykładni mogą być różne, w zależności od przedmiotu, metod i podmiotu, który
jej dokonuje. Sam akt wykładni nacechowany jest też pewnym subiektywizmem
wynikającym z kontekstu aksjologicznego, ideologicznego, politycznego itp.
podmiotu dokonującego wykładni10. Nie bez znaczenia przy wykładni prawa
jest też właściwe „odczytanie” intencji prawodawcy od którego pochodzi dany
akt normatywny11.
Charakterystyczne dla tekstu prawnego jest m.in. to, że chociaż forma
(brzmienie) przepisów nie ulegnie zmianie, to jednak w przypadku zmian społecznych i kulturowych zmianie może ulec ich znaczenie. Może być też odwrotnie – zmiana brzmienia przepisów nie powoduje ich odmiennego rozumienia
w porównaniu z przepisami poprzednimi. Wiąże się to z uznaniem w polskiej
kulturze prawnej, że wykładnia (interpretacja) prawa ma charakter nie statyczny,
lecz adaptacyjny12. Nie może jednak być tak, by przy wykładni względy ideologiczne brały górę nad obowiązującym prawem i jego prawidłową wykładnią13.
Przedmiotem orzecznictwa było bardzo wiele różnych zagadnień z dziedziny prawa o aktach stanu cywilnego, których samo tylko ich wymienienie
miałoby co najmniej XXIII pozycje14; świadczy to o ogromie pracy jaką włoży9

Zob. na ten temat np. M. Zieliński i Z. Radwański, Wykładnia prawa cywilnego, „Studia Prawa Prywatnego” 2006, nr 1, s. 1–40; M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki,
Warszawa 2010; L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006; tenże, Filozofia prawa, Toruń
2014, s. 251–270.
10 H. Rabault, Granice wykładni sędziowskiej, tłum. B. Janicka, Warszawa 1997, s. 195 i n.
11 Wyrażenie „intencja prawodawcy” ma jednak różne znaczenia. Zob. na ten temat Z. Tobor,
W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013, s. 13–106.
12 M. Zieliński, Języki prawne i prawnicze [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na
przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 62; zob. również: O. Bogucki, Sposoby pojmowania „historyczności” wykładni prawa, „Państwo i Prawo” 2015, nr 9, s. 34–52.
13 Przykładem ideologicznej przewagi przy wykładni art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.) może być pogląd
Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 1400/15, i żądał dokonania transkrypcji – sporządzonego
w Wielkiej Brytanii – aktu urodzenia dziecka w którym jako „rodzice” występowały dwie kobiety.
Wymieniony Sąd w wyroku z 10 maja 2016 r., podzielając pogląd Kierownika USC i Wojewody,
trafnie uznał, że jest to niedopuszczalne albowiem na skutek transkrypcji powstałby polski akt
stanu cywilnego sprzeczny z polskim systemem prawnym, według którego rodzicami dziecka są
zawsze kobieta i mężczyzna, a nie dwie kobiety lub dwaj mężczyźni (zob. powołany wyrok opublikowany w Lex nr 2056842 oraz niżej uwagi w ustępie 6 niniejszego tekstu).
14 I. Moc wiążąca aktów stanu cywilnego. II. Rozgraniczenie trybu procesowego i nieprocesowego. III. Rodzaj danych zamieszczanych w akcie stanu cywilnego. IV. Akt urodzenia (zagadnienia
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ły sądy w kształtowanie wykładni tej dziedziny prawa, przy czym wykładnia ta
w niektórych kwestiach nie była jednolita i ewoluowała, były przypadki nietrafnej
wykładni, niektóre kwestie straciły obecnie znaczenie wobec zmian przepisów
oraz zmian społecznych, ustrojowych i kulturowych.
Wobec niemożności nawet skrótowego przedstawienia całego orzecznictwa
zasygnalizuję jedynie trzy zagadnienia, które w nim wystąpiły i są nadal aktualne.
Kwestia zmiany oznaczenia płci zapisanej w akcie urodzenia. Faktyczna
zmiana płci zapisanej w akcie urodzenia następuje na skutek zabiegów medycznych i predyspozycji danego człowieka w pewien czas po sporządzeniu aktu
urodzenia. W związku z tym powstały pytania, jaki organ państwa i na podstawie
jakich przepisów, powinien orzekać, że taka zmiana nastąpiła, a jeśli ustalenie
to będzie dokonane w odpowiednim orzeczeniu, czy w takim przypadku należy
– odnośnie oznaczenia płci – sprostować akt urodzenia, czy uczynić wzmiankę
dodatkową w tym akcie na ten temat, czy też sporządzić nowy akt urodzenia?
W Polsce nie ma dotychczas przepisów prawa, które normowały by te zagadnienia15. Ukształtował się jedynie sądowy model orzekania o zmianie płci
i sposobu uwidaczniania tego w sporządzonym wcześniej akcie urodzenia16.
ogólne, imię dziecka, nazwisko dziecka, akt urodzenia w związku z uznaniem ojcostwa (dziecka),
forma uznania ojcostwa (dziecka), akt urodzenia w związku z przysposobieniem dziecka. V. Akt
małżeństwa (zagadnienia ogólne, zwolnienie nupturienta od obowiązku złożenia dokumentu,
charakter prawny aktu małżeństwa. VI. Akt zgonu (zagadnienia ogólne, stan cywilny zmarłego,
chwila śmierci a podstawa sporządzenia aktu. VII. Unieważnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego – zagadnienia wspólne. VIII. Sprostowanie (unieważnienie) aktu, a podstawa jego sporządzenia. IX. Unieważnienie aktu stanu cywilnego (w trybie administracyjnym, przez sąd ). X.
Sprostowanie aktu stanu cywilnego (sprostowanie oczywistego błędu w akcie stanu cywilnego,
sprostowanie aktu stanu cywilnego przez sąd, sprostowanie aktu stanu cywilnego – pisownia nazwisk). XI. Odtworzenie aktu stanu cywilnego. XII. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. XIII.
Ustalenie treści aktu stanu cywilnego. XIV. Transseksualizm. XV. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą. XVI. Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą. XVII. Moc
dowodowa zagranicznych aktów stanu cywilnego. XVIII. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego. XIX. Odpisy aktów stanu cywilnego. XX. Forma czynności kierownika USC. XXI.
Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (zagadnienia ogólne uznania orzeczeń sądów/innych organów państw obcych, pojęcie „orzeczenie”,
przeszkody do uznania). XXII. Zmiana imienia i nazwiska. XXIII. Stanowisko kierownika USC.
15 Projekt unormowania tego zagadnienia, przedstawiony w poselskim projekcie ustawy
o uzgodnieniu płci (Druk sejmowy nr 1469 z dnia 3 stycznia 2013 r.), nie stał się prawem albowiem przyjęta na jego podstawie ustawa z dnia 10 września 2015 r. została skutecznie zawetowana
przez Prezydenta RP. Dobrze, że tak się stało albowiem – mimo, że ustawowe unormowanie tej
problematyki jest potrzebne – wiele rozwiązań przyjętych w wymienionej ustawie okazało się
nietrafnymi i szkodliwymi.
16 Określenie „sądowy model zmiany płci” pochodzi z opracowania: E. Holewińska-Łapińska, Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 1991–2008, [w:] K. Ślebzak (red.), Studia
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Orzecznictwo sądów nie było jednak jednolite zanim ukształtował się ten sądowy
model, który obecnie w zasadzie nie jest kwestionowany, co obrazuje przytoczone niżej orzecznictwo.
Pierwszym opublikowanym orzeczeniem w tym przedmiocie było postanowienie Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dnia 24 września 1964 r.17,
wydane w sprawie o sprostowanie aktu urodzenia18. W orzeczeniu tym sąd przyjął, że wprawdzie faktyczna zmiana płci nastąpiła w jakiś czas po sporządzeniu
aktu urodzenia, co nie świadczy, że akt ten od początku był zredagowany błędnie,
jednak stosując analogię z ustawy (analogia legis) do przepisu o sprostowaniu
aktu urodzenia, dopuszczalne jest sprostowanie tego aktu.
Pogląd ten (z powołaniem nawet w uzasadnieniu wymienionego orzeczenia Sądu Wojewódzkiego) przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 lutego
1978 r.19, stwierdzając, że w przypadku wyjątkowym sąd może sprostować akt
urodzenia przez zmianę oznaczenia płci także przed dokonaniem korekcyjnego
zabiegu operacyjnego zewnętrznych narządów płciowych, jeżeli cechy nowo
kształtującej się płci są przeważające i stan ten jest nieodwracalny. W uchwale jej Sąd Najwyższy, kierując się zasadą prawdy obiektywnej, na której m.in.
oparte zostało prawo o aktach stanu cywilnego, oraz szeroko pojętą ochroną
dóbr osobistych człowieka, uznał wówczas za możliwe zastosowanie w drodze
analogii – do istniejącej luki w prawie – przepisów o sprostowaniu błędu w akcie
stanu cywilnego.
Od poglądu powyższego odstąpił Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 22 czerwca 1989 r., (zasada prawna)20, przyjmując, że występowanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia
wpisu określającego płeć. Od tego czasu pogląd ten (jako zasada prawna) był
i jest powszechnie stosowany, czego wyrazem było postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1991 r.21, w którym m.in. przyjęto, że częściowa zmiana
cech płciowych w wyniku trwającej terapii hormonalnej oraz przeprowadzonego
zabiegu chirurgicznego nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia
wpisu określającego płeć. Zagadnienie zmiany płci metrykalnej było (a także
jest) jednak nadal aktualne i znalazło wyraz w dalszym orzecznictwie.
i Analizy Sądu Najwyższego, t. 4, Warszawa 2010, s. 11–140). Problematyka zmiany płci metrykalnej omawiana jest w licznych publikacjach.
17 Sygn. akt II CR 515/64.
18 Sygn. akt II CR 515/64, „Państwo i Prawo” 1965, nr 10, s. 600.
19 Sygn. akt III CZP 100/77, (OSP 1983, nr 10, poz. 217).
20 Sygn. akt III CZP 37/89, (OSNC 1989, nr 12, poz. 188).
21 Sygn. akt III CRN 29/91, „Prawo i Życie” 1992, nr 34, s. 15, „Monitor Prawniczy” 2015,
nr 8, s. 427.
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Przyjęto mianowicie, że płeć osoby fizycznej jest jej dobrem osobistym
(art. 23 k.c.), wpływa na zakres jej praw oraz obowiązków i w związku z tym
należy dopuścić, w uwzględnieniu interesu prawnego osoby, u której nastąpiła zmiana płci, żądanie ustalenia tej zmiany, jako podstawę do ujawnienia jej
w akcie stanu cywilnego. Ustalenia tej zmiany można żądać w drodze powództwa z art. 189 k.p.c.22 Wyrok uwzględniający to powództwo działa ze skutkiem
ex nunc i jest podstawą do ujawnienia tej okoliczności w aktach stanu cywilnego
w postaci wzmianki dodatkowej. Stanowisko to znalazło wyraz w orzeczeniach
Sądu Najwyższego: postanowienie z dnia 22 marca 1991 r.23, uchwała z dnia
8 maja 1992 r., III CZP 40/9224, uchwała z dnia 22 września 1995 r.25 oraz
w późniejszych orzeczeniach Sądów Apelacyjnych np. w Krakowie (wyrok z dnia
30 kwietnia 2004 r.26) i w Rzeszowie (wyrok z dnia 4 czerwca 2009 r.27). W tej
ostatnio wymienionej uchwale Sąd Najwyższy przyjął również, że w procesie
o ustalenie płci transseksualisty pozwanymi powinni być rodzice powoda.
Z kolei Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 listopada 2002 r.28,
przyjął, że przepisy prawa o aktach stanu cywilnego, dotyczące wpisywania
wzmianek dodatkowych do zupełnych aktów urodzenia, są zgodne z art. 51 ust.
2 i 4 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.29 i nie naruszają dóbr osobistych.
Odnosi się to do danych, których wpisanie jest nakazane prawem, takich jak np.:
zmiana imion, zmiana płci, podanie orzeczenia sądowego na podstawie którego
dokonano wzmianki. Tak samo przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 16 lipca 2008 r.30.
Istotne znaczenie dla procesu o ustalenie zmiany płci ma wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 6 grudnia 2013 r.31 Zostały w nim rozstrzygnięte trzy zasadnicze kwestie. Po pierwsze – w sprawie o ustalenie przynależności do płci
(art. 23 i 24 K.c. w związku z art. 189 K.p.c.) nie można skutecznie pozwać
kogokolwiek, lecz tylko podmiot, który jest prawnie zainteresowany wynikiem
postępowania; jeżeli powód pozostaje w związku małżeńskim i ma dzieci, po
stronie pozwanej muszą wystąpić nie tylko jego rodzice – jeżeli zostali pozwani
22

„Art. 189. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.
23 Sygn. akt III CRN 28/91, Lex.
24 Sygn. akt III CZP 40/92, Lex.
25 Artykuł 1138 III CZP 118/95, (OSNC 1996, nr 1, poz. 7).
26 Sygn. akt I ACa 276/04, (OSA 2004 nr 10, poz. 31), Lex.
27 Sygn. akt I ACa 120/09, Lex.
28 Sygn. akt SK 40/01, (OTK-A 2002, nr 6, poz. 81).
29 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
30 Sygn. akt II OSK 845/07, Lex.
31 Sygn. akt I CSK 146/13, (OSNC-ZD 2015, nr B, poz. 19).
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– ale także nierozwiedziony z nim małżonek oraz dzieci, albowiem istota więzi
prawnych między transseksualistą, a jego małżonkiem i dziećmi decyduje nie
tylko o koniecznym charakterze współuczestnictwa między tymi osobami (art.
72 § 2 K.p.c.), ale i o jego kwalifikowanej, jednolitej postaci (art. 73 K.p.c.). Po
drugie – powód powinien wykazać, że jego interes prawny w rozumieniu art. 189
K.p.c. jest zgodny z prawem; skoro powód w chwili zawierania małżeństwa był
mężczyzną niedopuszczalne jest uwzględnienie powództwa przez ustalenie, że
obecnie jest kobietą albowiem byłoby to sprzeczne z art. 18 Konstytucji i z art. 1
§ 1 K.r.o., które to przepisy zawierają legalną definicję małżeństwa jako związku
kobiety i mężczyzny (uwzględnienie takiego powództwa stworzyłoby sytuację
prawną, że małżeństwo tworzą osoby tej samej płci). Po trzecie – skoro stan cywilny człowieka podlega szczegółowej publicznoprawnej rejestracji, z uwzględnieniem danych na temat jego płci, stwierdzanych w momencie wyrażenia przez
niego woli zawarcia związku małżeńskiego, według treści wpisu w rejestrze, to
przypisana człowiekowi płeć nie jest obojętna także dla państwa, które w określony sposób postrzega rolę i zadania związków małżeńskich, jako związków osób
różnej płci. Wobec niewskazania przez ustawodawcę na inny organ państwa,
który by stał na straży praworządności orzeczeń zapadających w sprawach o ustalenie przynależności do określonej płci, zadania te mogą wypełniać prokuratorzy
(w omawianej sprawie prokurator wstąpił do procesu, spowodował wznowienie
postępowania i w konsekwencji ostatecznie doszło do zmiany pierwotnego wyroku uwzględniającego powództwo i oddalenie powództwa).
W końcu Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 maja 2014 r.32 wyraźnie, ponownie stwierdził, ze zmiana płci w wyniku zabiegu medycznego nie
uzasadnia sporządzenia nowego aktu urodzenia; taką zmianę ujawnia się we
wzmiance dodatkowej do tego aktu.
Moc dowodowa zagranicznych aktów stanu cywilnego. W kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r.33 pierwsze zdanie artykułu 1138 w brzmieniu:
„Zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi
dokumentami urzędowymi” nigdy nie było zmieniane. Mimo to w orzecznictwie
wystąpił pogląd, że – jeżeli idzie o zagraniczne akty stanu cywilnego – potrzebna jest ich transkrypcja do uzyskania mocy dowodowej w Polsce. Stanowisko
to znalazło wyraz przede wszystkim w wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2000 r.34, w którym przyjęto, że nie można skutecznie żądać unieważnienia
małżeństwa bez uprzedniej transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego,
stwierdzającego zawarcie tego małżeństwa za granicą. Pogląd, że dla uzyskania
32
33
34

Sygn. akt I CSK 394/13, (OSNC 2015, nr 4, poz. 51).
Tekst pierwotny Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.
Sygn. akt III CKN 260/00, (OSNC 2000, nr 12, poz. 230).
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w Polsce mocy dowodowej zagranicznego aktu stanu cywilnego potrzebna jest
jego transkrypcja, wyrażany był już wcześniej np. w wyrokach Sądu Najwyższego
z dnia 12 października 1972 r.35 oraz z dnia 4 czerwca 1971 r.36 U podstaw tego
poglądu znajdowało się przekonanie, że transkrypcja ma charakter rejestracyjny
stanu cywilnego.
Pogląd odmienny, że transkrypcja ma wyłącznie charakter reproduktywny,
a nie rejestracyjny, i nie jest wymagana dla uzyskania mocy dowodowej w Polsce
przez zagraniczny akt stanu cywilnego, przyjmowany był w innych orzeczeniach
Sądu Najwyższego, np. postanowienia: z dnia 8 sierpnia 2003 r.37, z dnia 16 marca 2007 r.38, z dnia 15 kwietnia 2011 r.39, z dnia 3 czerwca 2011 r.40 a także
w niektórych wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych41.
W związku z zasygnalizowaną wyżej rozbieżnością w orzecznictwie Sąd
Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 20 listopada 2012 r.42, przyjął, że
akt stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń
w nim stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu
cywilnego. Pogląd taki przyjął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 26 marca 2014 r.43 oraz z dnia 17 grudnia 2014 r.44.
Wnioski o transkrypcję aktu urodzenia w którym jako rodzice występują
dwie kobiety lub dwóch mężczyzn, albo występuje zapis typu: rodzic A i rodzic B. Wnioski takie były oddalane zarówno w okresie obowiązywania prawa
o aktach stanu cywilnego z 1986 r., o czym świadczy np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r.45, jak i na podstawie art. 107 pkt
3 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego46. Przyczyną oddalania wymienionych wniosków była i jest okoliczność, że transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, albowiem na skutek transkrypcji powstałby
35

Sygn. akt II CR 386/72, (OSP 1973, nr 4, poz. 82).
Sygn. akt II CR 138/71, (OSNC 1972, nr 3, poz. 52).
37 Sygn. akt V CK 6/2002, (OSNC 2004, nr 7–8, poz. 131).
38 Sygn. akt III CSK 380/06, Lex.
39 Sygn. akt III CZP 12/11, Lex.
40 Sygn. akt III CSK 259/10, Lex.
41 Np. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2010 r., II SA/Rz 257/10, Lex; wyrok WSA
w Gliwicach z dnia 6 maja 2010 r., II SA/Gl 669/09, Lex.
42 Sygn. akt III CZP 58/12, (OSNC 2013, nr 5, poz. 55).
43 Sygn. akt II OSK 2601/12, Lex.
44 Sygn. akt II OSK 1298/13, „Metryka. studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu
cywilnego” 2015, nr 1, s. 201–222, Lex.
45 Jak przypis 43.
46 Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.
36
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polski akt stanu cywilnego sprzeczny z polskim systemem prawnym, według
którego rodzicami dziecka są zawsze kobieta i mężczyzna, a nie dwie kobiety lub
dwaj mężczyźni. W ostatnim okresie rozstrzygnięcia takie zostały trafnie przyjęte
np. w wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Gliwicach – z dnia
6 kwietnia 2016 r.47 oraz w Krakowie – z dnia 10 maja 2016 r.48. Zob. również
wyżej przypis nr 13.
Z rozważań nad orzecznictwem sądów dotyczącym Prawa o aktach stanu cywilnego.
Wypowiedź na Konferencji 70 lat USC
Streszczenie
Korzystając obecnie z wymienionego orzecznictwa trzeba mieć na uwadze dwie kwestie.
Po pierwsze – w okresie 70 lat obowiązywały cztery akty normatywne nazwane identycznie:
Prawo o aktach stanu cywilnego. Po drugie – w wymienionym okresie zmieniało się zarówno
prawo materialne, stanowiące „bazę” dla prawa o aktach stanu cywilnego, które ma swego rodzaju i w pewnym zakresie charakter „wykonawczy” dla tego prawa materialnego jak i prawo
procesowe. Orzecznictwo sądów dokonuje wykładni operatywnej prawa.
Słowa kluczowe: orzecznictwo Sądu Najwyższego, prawo o aktach stanu cywilnego
From the considerations about courts’ judicature on the Registry Office Records Act.
Utterance on the Conference 70 years of USC (registry office)
Summary
Using currently the mantioned judicature one should take care to two issues. Firstly –
within 70 years four normative acts, named the same Registry Office Records Act were in force.
Secondly -- in the period mantioned both material law, creating the basis for Registry Office
Records Act, which has sui generis and to some extent „executive” role for this law, as well as
procedural law had been changing. Courts‘ judicature interprets the law normatively.
Key words: Supreme Court’s Judicature, Registry Office Records Act
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Sygn. akt II SA/GL 1157/15, Lex.
Sygn. akt III SA/Kr 1400/15, Lex.

Krzysztof Kurosz*

Środki ochrony nasciturusa przed ryzykownymi zachowaniami
matki w okresie ciąży. Część 11

Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest postawienie pytania, czy dziecko
poczęte / płód2 dysponuje środkami ochrony prawnej przed ryzykownymi
zachowaniami matki (spożywanie alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych), które wywołują niekorzystne medycznie skutki dla płodu /
dziecka poczętego. To właśnie tego typu sytuacje zdarzają się najczęściej. Odmienny typ kolizji interesów, występujący w przypadku odmowy matki udzielenia zgody na przeprowadzenie zabiegu lekarskiego ratującego życie lub zdrowie
nasciturusa, w polskiej praktyce należy do rzadkości i zazwyczaj dotyczy hospitalizacji kobiet w ciąży w szpitalach psychiatrycznych3.
Pomimo dużego praktycznego znaczenia problematyki ewentualnej ochrony nasciturusa przed ryzykownymi zachowaniami matki, dyskusja tocząca się na
gruncie polskiego prawa zajmuje się problematyką kolizji interesów matki oraz
dziecka poczętego jedynie w kontekście odmowy matki dziecka na poddanie się
zabiegom medycznym. Zarówno w literaturze polskiej jak i obcej zwycięża obecnie stanowisko, przyznające prymat autonomii matki4. Dlatego też przyjmowany
* Dr Krzysztof Kurosz, Uniwersytet Łódzki.
1 Skrócona wersja referatu została przedstawiona na Konferencji Naukowej O ochronę dziecka poczętego i jego matki, zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 20 listopada 2015 r.
2 W toku dalszych rozważań, z przyczyn, które zostaną omówione w dalszej części, będę zamiennie posługiwał się określeniami dziecko / dziecko poczęte / nasciturus / płód.
3 B. Kmieciak, Dylematy etyczno-prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiet w ciąży, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2011, nr 4, s. 243 i n.
4 N. Karczewska, Przymus interwencji medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego w systemie prawnym anglo-amerykańskim i w prawie polskim, „Prawo i Medycyna”, 2011,
nr 4, s. 61 i n.; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 147–148; E. Plebanek, Autonomia
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jest pogląd o związaniu lekarzy odmową zgody matki na przeprowadzenie zabiegu lekarskiego, nawet jeżeli miałby on służyć ratowaniu życia dziecka poczętego5. W piśmiennictwie polskim zwolennicy jak i przeciwnicy stanowiska
o bezwzględnym prymacie woli matki6 zgadzają się z jednym – a mianowicie
z tym, iż w chwili obecnej brak instrumentów prawnych, które umożliwiałyby
ingerencję w ciało matki dla dobra płodu – bez jej zgody7.
Powstaje jednak pytanie, czy na tej samej płaszczyźnie może być oceniana
odmowa zgody na zabieg medyczny, który mógłby doprowadzić do wyleczenia wadliwości płodu już na etapie prenatalnym, i podejmowanie ryzykownych
działań w okresie ciąży przez matkę dziecka? Czym innym są sytuacje wyrażenia
zgody na ingerencję w organizm a czym innym nonszalanckie, niewłaściwe zachowania szkodzące dziecku poczętemu. W pierwszym zagadnieniu chodzi o to,
czy istnieje obowiązek ratowania dziecka poczętego przez jego matkę – a w drugim – jakie są granice wolności postępowania (złego postępowania).
Odpowiadając zatem na tak postawione pytanie, wskazać należy, że obydwu zagadnień nie można ujmować na tej samej płaszczyźnie. Wolność nie jest
pojęciem jednolitym i nie da się w sposób ogólny i abstrakcyjny opisać sfery
wolności negatywnej (np. wolności od zabiegów lekarskich przeprowadzanych
bez zgody pacjenta) i pozytywnej. Samorealizacja (jako pojęcie bardziej wzniosłe), czy też w nieco innym ujęciu – wolność w aspekcie pozytywnym (wolność
ku czemuś – obejmująca również swobodę postępowania w sposób społecznie

ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych. Prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki
wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I),
„Prawo i Medycyna”, 2015, nr 2, s. 43–48; C. Lemmens, End of Life Decisions and Pregnant Women: Do Pregnant Women Have to Right to Refuse Life Preserving Medical Treatment? A Comparative
Study, „European Journal of Health Law”, 2010, nr 17, s. 490–494; P. Harris, Compelled Medical
Treatment of Pregnant Women: The Balancing of Maternal and Fetal Rights, “Cleveland State Law
Review” 2001, nr 49, s. 161.
5 K. Więckiewicz, Nowe technologie w medycynie a prawa pacjenta na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko Polsce, [w:] L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska red., Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, Warszawa 2013,
s. 237.
6 J. Haberko proponuje wprowadzenie rozwiązań ustawowych w celu ograniczenia autonomii woli kobiety ciężarnej. De lege lata uznaje jednak, iż brak jest podstaw prawnych do przełamania sprzeciwu matki na zabieg medyczny dotyczący dziecka w okresie prenatalnym – J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa 2010,
s. 375.
7 Zob. art. 157 § 3 a ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1137) [dalej cyt.: K.k.] uchyla karalność czynu matki polegającego na uszkodzeniu
ciała dziecka poczętego lub wywołaniu rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu.
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niewłaściwy i szkodliwy dla jednostki podejmującej określone działania) nie jest
niczym nieograniczona.
Wreszcie już na wstępie należy zauważyć, iż część z ryzykownych zachowań
matki w okresie ciąży ma charakter szczególny albowiem zawsze prowadzi albo do
śmierci dziecka albo wystąpienia u niego wad rozwojowych, jak chociażby w przypadku alkoholowego zespołu płodowego, ewentualnie zaś do znacznego zwiększenia prawdopodobieństwa owych zdarzeń. Brak karalności (uchylenie bezprawności
karnej) nie przekłada się automatycznie na uchylenie bezprawności cywilnej.
Odmowa zgody na zabieg medyczny przez kobietę w ciąży a aktywne
podejmowanie działań szkodzących

Nie można postawić znaku równości między odmową zgody na zabieg
medyczny przez kobietę w ciąży, służący ochronie nasciturusa a aktywnym podejmowaniem działań szkodzących przez matkę, których rezultatem może być
wywołanie szkody u dziecka poczętego. Uzasadnienie tej tezy wymaga przypomnienia specyfiki zagadnienia zgody na zabieg medyczny.
Na każdy zabieg medyczny wymagana jest zgoda pacjenta, który ma prawo
odmówić poddania się leczeniu. W pewnych szczególnych sytuacjach ujawnia się
kolizja interesów pacjenta odmawiającego leczenia i innych podmiotów, których
mogą dotyczyć konsekwencje braku leczenia. Przykładem jest odmowa poddania się zabiegowi lekarskiemu przez poszkodowanego, który dzięki interwencji
medycznej doprowadziłby do zmniejszenia rozmiarów szkody. Odmowa zgody
na zabieg medyczny sama w sobie nie jest traktowana jako bezprawna8.
8

Tak też TK w wyroku z dnia 4 lipca 2006 r., sygn. akt K 43/05, (OTK-A 2006/7, poz. 78),
dotyczącym zagadnienia przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Autonomia
woli jednostki w tym zakresie jest zresztą chroniona konstytucyjnie. Problem przyczynienia się
poszkodowanego do zwiększenia szkody, poprzez odmowę poddania się zabiegowi medycznemu – jest znany prawu cywilnemu od dawna. Co do zasady zarówno orzecznictwo jak i doktryna
przyjmują, iż pacjent nie ma obowiązku prawnego poddania się zabiegowi lekarskiemu celem
zmniejszenia szkody (wyrok SN z dnia 3 października 1962 r., sygn. akt 3 CR 250/62 [w:] M. Safjan red., Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011,
s. 256, wyrok SN z dnia 7 sierpnia 1969 r., sygn. akt I CR 194/69, (Lex nr 6541), orzeczenie
SN z dnia 15 marca 1961 r., sygn. akt II CR 867/59, (OSNC 1962, nr 2, poz. 64) oraz M. Sośniak, Glosa do orzeczenia SN z 15 marca 1961 r. CR 867/59, (OSPiKA 1962, nr 1, poz. 10).
Tym niemniej, w pewnych sytuacjach odmowa zgody na zabieg może być oceniona jako okoliczność wpływająca na zmniejszenie odszkodowania (wyrok SN z dnia 11 stycznia 1978 r., sygn.
akt III PR 183/77, (OSPiKA 1979, nr 1, poz. 17), M. Sośniak, Glosa do orzeczenia SN z 11 stycznia 1978 r., (OSPiKA 1979, nr 1, poz. 17). M. Świderska wskazuje, iż problem ten jest złożony
i „niecelowe wydaje się ustalanie sztywnych reguł „legalności” odmowy zgody na zabieg, który
miałby pomniejszyć rozmiary szkody, zwłaszcza, że kryteria te nie mogą ze swej istoty osiągnąć
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Czym innym niż brak zgody kobiety w ciąży na zabieg medyczny ratujący
dziecko, jest podejmowanie działań szkodzących prze matkę – działań, które bezpośrednio wyrządzają skutek szkodzący dziecku poczętemu / płodowi. Można
powiedzieć, iż tego typu zachowania z założenia są bezprawne.
Istotne dla dalszych rozważań jest to, że pomimo tego, że każdy ma prawo
odmówić poddania się zabiegowi medycznemu9, to jednak w pewnych szczególnych sytuacjach zgoda ta nie jest wymagana. Wyjątki od zasady dobrowolności poddania się zabiegom medycznym (leczeniu), podyktowane są różnymi
względami (porządkiem publicznym i interesami innych osób10.
satysfakcjonującego prawnika stopnia precyzyjności. Wypada tu zatem odesłać każdorazowo wyłącznie do całokształtu okoliczności spraw” – M. Świderska, Przymus leczenia i innych zabiegów
medycznych, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 3, http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul &id=223&PHPSESSID=28110c71704ca4550a [dostęp on-line: 29 grudnia 2015 r.].
9 Na potrzeby niniejszego opracowania posługuje się zamiennie pojęciami zabieg medyczny,
zabieg leczniczy, świadczenie zdrowotne i interwencja medyczna. Każdy z tych terminów ma oczywiście odmienne źródło ale ich zakresy w znacznej części pokrywają się. Znaczenie ma tu zwłaszcza
art. 192 § 1 K.k. (zabieg medyczny) oraz ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 464 ze zm.) – badanie i inne świadczenie zdrowotne.
10 A) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.). Przewiduje ona m.in. zamknięty katalog chorób niebezpiecznych, uzasadniających przymusową hospitalizację (art. 34 ust. 1)
a nawet stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej, w razie wystąpienia
jednej ze szczególnie niebezpiecznych chorób, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
lub życia innych osób (art. 36 ust. 1). B) W prawie karnym – obowiązek oskarżonego poddania
enumeratywnie wyliczonym w art. 72 § 2 i 3 K.k. zabiegom (oględzinom zewnętrznym ciała,
pobraniu krwi itd.). C) Możliwość nałożenia na uzależnionego od alkoholu obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu – art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), zwanej
dalej ustawą antyalkoholową. D) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), zwana dalej ustawą psychiatryczną.
Przewiduje ona (art. 22–25) możliwość umieszczenia osoby chorej psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym w szpitalu psychiatrycznym, nawet wbrew jej woli jeżeli zagraża ona bezpośrednio życiu własnej osoby albo życiu lub zdrowiu innych osób. E) Dwa przypadki szczególne,
związane z prawem karnym, to jest przewidzianą w art. 93a–93g K.k. możliwość zastosowania
środków zabezpieczających w postaci terapii, terapii uzależnień oraz pobytu w zakładzie psychiatrycznym (w trakcie lub po wykonaniu kary pozbawienia wolności z możliwością w istocie
bezterminowego stosowania tego środka) oraz postępowanie cywilne wobec osób, które odbywały karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie
terapeutycznym, które umożliwia umieszczenie takich osób (w razie spełnienia dodatkowych
przesłanek) w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz zastosowanie wobec nich przymusowego podawania produktów leczniczych przewidzianych w planie postępowania leczniczego.

Środki ochrony nasciturusa przed ryzykownymi zachowaniami matki w okresie ciąży. Część 1

75

Spójrzmy zaś w tym miejscu na specyfikę podejmowania przez matkę
dziecka aktywnych działań szkodzących nasciturusowi. Z pewnością nie korzystają one z ochrony prawnej właściwej zachowaniu prawnie dozwolonemu – to
jest odmowie zgody na zabieg, która z założenia nie jest bezprawna. Aktywne
podejmowanie działań szkodzących może być ocenione w pewnych sytuacjach
jako bezprawne samo w sobie. Nie stanowi też realizacji zasady autonomii woli
pacjenta. Stąd też nie pozostaje pod ochroną zarówno art. 192 k.k., jak i odblaskowego oddziaływania Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Z tej części rozważań należy wyciągnąć następujący, wstępny wniosek. Skoro w pewnych sytuacjach prawo zezwala na pominięcie zgody pacjenta (pomimo
tego, że odmowa zgody na zabieg medyczny nie jest bezprawna), to tym bardziej
możliwe jest zakwestionowanie dozwolonego charakteru tych działań matki, które wyrządzają szkodę nasciturusowi. W pewnych sytuacjach matka świadomie
stwarza możliwość powstania określonych uszkodzeń u dziecka. Pojawia się zatem zagadnienie prewencyjnego oddziaływania. Przesadzenie tej kwestii będzie
jednak wymagało rozstrzygnięcia jeszcze jednego zagadnienia: czy na tle aktualnego stanu prawnego argumentacja prowadząca do wniosku o prymacie woli
matki jest adekwatna dla sytuacji, w których istotą problemu nie jest odmowa
zgody na zabieg, lecz aktywne podejmowanie działań szkodzących bezpośrednio
dziecku poczętemu? Odpowiedź na tak postawione pytanie możliwa jest jednak
dopiero po przybliżeniu faktycznej strony zagadnienia.

Z

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

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych*

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ UZUPEŁNIENIA AKTU ZGONU
W OPARCIU O DANE NIEPOCHODZĄCE Z AKT ZBIOROWYCH
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 346/16

Tezy

Kierownik USC może uzupełnić akt zgonu w zakresie daty lub godziny
zgonu jedynie wówczas, gdy dane te wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu
cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu, a skoro podstawę
sporządzenia takiego aktu stanowią karta zgonu oraz protokół zgłoszenia zgonu,
to tylko te dokumenty kierownik może uwzględnić w celu uzupełnienia danego
aktu w przedmiotowym zakresie.
Dokument tożsamości nie stanowi podstawy do uzupełnienia aktu stanu
cywilnego, nie ma bowiem wpływu na stan cywilny osoby.
Jeżeli w karcie zgonu nie wskazano daty i godziny zgonu, a dane te nie
wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, stanowiących podstawę
sporządzenia aktu zgonu, to w przypadku konieczności uzupełnienia aktu w tym
zakresie, może ono zostać dokonane jedynie sądownie w postępowaniu nieprocesowym przed sądem rejonowym.
Brak jest podstaw prawnych do prowadzenia postępowania o uzupełnienie
karty zgonu.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak,
* Opracował Paweł Sobotko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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Sędziowie:

Sędzia WSA Olga Białek,
Sędzia NSA Halina Kremis (sprawozdawca),
Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Magda Minkisiewicz,
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 czerwca 2016 r. sprawy
ze skargi D.O. działającej przez opiekuna prawnego M.R. na decyzję Wojewody
D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uzupełnienia daty zgonu w akcie
zgonu:
oddala skargę w całości.
Uzasadnienie

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu odwołania M.R. – przedstawiciela
ustawowego D.O. od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w M. z dnia
[...] r., znak [...], orzekającej o odmowie uzupełnienia daty zgonu w akcie zgonu
P.R.O., sporządzonym w USC w M. pod nr [...], Wojewoda D. na podstawie art.
138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,
oraz art. 2 ust. 6 w związku z art. 38 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), dalej „P.a.s.c.”,
utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji.
W uzasadnieniu powyższej decyzji organ odwoławczy wskazał, że w dniu
30 września 2015 r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w M. sporządził akt
zgonu P.R.O., zmarłego w dniu 27 września 2015 r., w którym nie wpisano czasu
i miejsca zgonu, lecz datę i miejsce znalezienia jego zwłok.
W dniu 22 grudnia 2015 r. Kierownik USC otrzymał wniosek M.R. – przedstawiciela ustawowego małoletniej D.O. o uzupełnienie w/w aktu w zakresie daty
zgonu. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że P.O. był ojcem jej córki, a zginął w dniu
27 września 2015 r. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Po wypadku została
wykonana sekcja zwłok, a lekarz jej dokonujący w protokole w miejscu „data
zgonu” wpisał „brak danych”. Wpisana jest tam natomiast data znalezienia zwłok,
która w tym przypadku jest tożsama z datą zgonu. Brak daty zgonu w akcie zgonu
ojca skutkuje poważnymi konsekwencjami dla małoletniej D.O., ponieważ z powodu braku określenia tej daty notariusze odmawiają sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. Wnioskodawczyni wyjaśniła również, że lekarz
wykonujący sekcję zwłok zmarłego sporządził w dniu 21 grudnia 2015 r. pisemne
oświadczenie, w którym potwierdził, że zgon nastąpił w dniu 27 września 2015 r.,
podobnie jak stwierdził to prokurator w zezwoleniu na pochowanie zwłok oraz
w postanowieniu o wszczęciu śledztwa. Do swojego wniosku M.R. dołączyła
następujące dokumenty: zezwolenie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ś.Ś.
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z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt [...], na pochowanie zwłok P.O., zawiadomienie tej samej prokuratury z dnia 21 października 2015 r. o wszczęciu śledztwa
w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego w/w osoba poniosła śmierć,
a także pisemne wyjaśnienie dr n. med. K.M. z dnia 21 grudnia 2015 r., w którym stwierdził, że na podstawie dokumentów z prokuratury należy wnioskować,
iż P.O. zmarł w dniu 27 września 2015 r., co nie sprzeciwia się wynikom sekcji
zwłok, gdyż w chwili jej przeprowadzania biegły nie miał informacji co do czasu
zgonu, a jedynie co do daty znalezienia zwłok, dlatego nie wypełnił stosownej
rubryki karty zgonu.
Po otrzymaniu powyższego wniosku Kierownik USC dokonał analizy dokumentów, na podstawie których został sporządzony przedmiotowy akt zgonu,
po czym wydał opisaną wyżej decyzję z dnia [...] r., wskazując w uzasadnieniu,
że w niniejszej sprawie właściwym do uzupełnienia daty zgonu jest sąd powszechny, a nie kierownik USC, gdyż brakujące dane nie wynikają z akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego.
Od wydanej decyzji M.R. złożyła odwołanie, zarzucając w nim naruszenie
przepisu art. 37 ust. 1 P.a.s.c. oraz sprzeczność dokonanych ustaleń z zebranym
materiałem dowodowym.
Analizując całość akt sprawy organ odwoławczy stwierdził, powołując się
na przepisy art. 37 ust. 1, art. 38, art. 2 ust. 6 P.a.s.c., że akt zgonu P.R.O. został
sporządzony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w M. w dniu 30 września 2015 r. na podstawie przepisów P.a.s.c. Zgłoszenie zgonu w/w osoby zostało
dokonane przez Z.O. – wujka zmarłego, po przedłożeniu upoważnienia podpisanego przez S.O. – ojca zmarłej osoby, a także karty zgonu z Zakładu Medycyny
Sądowej Uniwersytetu Medycznego we W. z dnia 30 września 2015 r. W karcie
tej w rubrykach dotyczących daty i godziny zgonu figurowało określenie „brak
danych”, natomiast wskazana została data znalezienia zwłok, tj. dzień 27 września
2015 r. Jednocześnie zgłaszający zgon przedłożył w/w zezwolenie Prokuratora
Prokuratury Rejonowej w Ś.Ś. na pochowanie zwłok, w którym określono, iż
P.O. zmarł 27 września 2015 r..
Odnosząc się do powyższego, Wojewoda stwierdził, że zgodnie z art. 92
ust. 2 P.a.s.c. akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu
zgłoszenia zgonu. Ustawodawca nie dał zatem kierownikowi USC możliwości
uwzględnienia przy rejestracji zgonu innych dokumentów niż wyżej wymienione, dlatego Kierownik USC w M. zobligowany był sporządzić przedmiotowy akt
zgonu zawierający dane wynikające z przyjętego zgłoszenia i karty zgonu. Jednocześnie art. 95 ust. 1 pkt 4 P.a.s.c. stanowi, że akt zgonu zawiera datę, godzinę oraz
miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia
zwłok. Z uwagi na powyższe w akcie zgonu P.O. wpisano – zgodnie z tym przepisem prawa – dane dotyczące daty znalezienia zwłok wskazane w karcie zgonu.
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Natomiast M.R. wniosła o uzupełnienie przez Kierownika USC daty zgonu na
podstawie przedłożonych przez nią dokumentów, tj. pism z prokuratury oraz
wyjaśnienia lekarza wykonującego sekcję zwłok P.O.
Jak wyjaśniono powyżej, kierownik USC może uzupełnić akt zgonu w zakresie daty lub godziny zgonu jedynie wówczas, gdy dane te wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu
zgonu, a skoro podstawę sporządzenia takiego aktu stanowią karta zgonu oraz
protokół zgłoszenia zgonu, to tylko te dokumenty kierownik może uwzględnić
w celu uzupełnienia danego aktu w przedmiotowym zakresie. Przy czym kierownik USC nie może oprzeć się tylko na oświadczeniu przyjętym do protokołu
od osoby zgłaszającej zgon odnośnie określenia daty i godziny zgonu, zatem
w praktyce oznacza to, że o ile w karcie zgonu nie ma wskazanych tych danych,
to w przypadku konieczności uzupełnienia aktu zgonu o datę lub godzinę zgonu, uzupełnienie aktu może zostać dokonane jedynie sądownie (co stwierdzono
również w uzasadnieniu do projektu obecnej [ustawy] P.a.s.c.). W rozpatrywanej
sprawie lekarz sporządzający kartę zgonu bezspornie nie określił daty zgonu
w tej karcie, zatem jego późniejsze wyjaśnienie strona może przedstawić w postępowaniu przed sądem. Natomiast prokurator nie jest podmiotem właściwym
do określania daty czy godziny zgonu, toteż działanie prokuratora może mieć
znaczenie wyłącznie z perspektywy dopuszczalności pogrzebania zwłok, bowiem – zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2126) – w przypadkach,
w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest także zezwolenie
prokuratora.
W zaistniałej sytuacji Kierownik USC zasadnie odmówił uzupełnienia aktu
zgonu P.O. w zakresie daty jego zgonu, a odmowa ta została wydana w formie
stosownej decyzji administracyjnej, w uzasadnieniu której prawidłowo poinformowano stronę o możliwości uzupełnienia przedmiotowych danych przez sąd.
W skardze na podwyższą decyzję D.O., w imieniu której działa przedstawiciel ustawowy M.R., wniosła o uchylenie decyzji organu zarówno pierwszej, jak
i drugiej instancji w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego,
w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Zdaniem strony skarżącej zakwestionowane rozstrzygnięcia są sprzeczne
z prawem materialnym, w szczególności P.a.s.c. Przede wszystkim – jak podniesiono w uzasadnieniu skargi – skoro najistotniejszym dokumentem stwierdzającym, co do zasady sam fakt zgonu (jak i datę zgonu) jest karta zgonu, to
organ, otrzymawszy niepełny dokument (kartę zgonu), powinien w przedmiotowym zakresie wszcząć postępowanie (w zakresie ustalenia brakujących danych). Co najmniej powinien wezwać lekarza wydającego przedmiotową kartę
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w celu wyjaśnienia okoliczności co do daty (godziny) śmierci P.O. Prawidłowe
wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza. Jedynym wypadkiem, kiedy
lekarz może odstąpić od wystawienia karty zgonu, jest podejrzenie udziału osób
trzecich w spowodowaniu zgonu, a obowiązkiem lekarza jest wówczas powiadomienie policji i prokuratora. W takich sytuacjach lekarz wydaje jedynie zaświadczenie o stwierdzeniu zgonu, a kartę zgonu wydaje lekarz, który na zlecenie
sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok (taka sytuacja właśnie
miała miejsce w niniejszej sprawie). Zarówno organ, jak i lekarz dysponowali
stosownymi dokumentami z Policji i Prokuratury. Zatem obowiązkiem organu
było wezwanie lekarza wystawiającego akt zgonu w celu ustalenia daty śmierci.
Brak tych czynności powoduje, że postępowanie przeprowadzone przed organami jest niepełne, narusza przepisy postępowania, tym bardziej, iż strona złożyła
taki dowód – wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań lekarza. Tak naprawdę
wniosek inicjujący postępowanie dotyczył uzupełnienia aktu zgonu, którego
koniecznym elementem było uzupełnienie karty zgonu, do czego organy miały
pełne prawo (lekarz wydający kartę zgonu – po sekcji zwłok – w zakresie daty
śmierci musi oprzeć się na dokumentach z Policji i Prokuratury).
Całkowite pominięcie istotnych środków dowodowych oznacza, że została
naruszona dyspozycja art. 78 § 1 K.p.a. Strona skarżąca zwróciła przy tym uwagę
na tezę doktryny (E. Iserzon), w której stwierdzono, że art. 78 § 2 K.p.a. należy
tłumaczyć w następujący sposób: „[...] jeżeli strona zgłasza dowód, którego nie
zgłaszała w toku postępowania dowodowego, organ może nie uwzględnić żądania, jeżeli żądanie dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyść strony,
która dowód zgłasza; ale jeżeli strona zgłasza dowód, który ma znaczenie dla
sprawy, ponieważ jest zgłoszony na tezę dowodową odmienną, dowód powinien być dopuszczony”1. W konsekwencji działanie organu doprowadziło też
do rażącego naruszenia art. 77 § 1, art. 7 K.p.a. Obowiązkiem organu jest wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego, co oznacza konieczność
ustosunkowania się przez organ do wszystkich dowodów zebranych w sprawie.
W niniejszej sprawie organ nie ustosunkował się do zgłoszonych przez stronę
wniosków dowodowych, czym naruszył cytowane powyżej przepisy.
Przenosząc powyższe na okoliczności niniejszej sprawy strona skarżąca
wskazała, że organ pierwszej instancji miał jedynie prawo odmówić uzupełnienia
aktu zgonu w przypadku, gdyby lekarz wydający kartę zgonu nie był w stanie
wyjaśnić okoliczności co do daty śmierci (nie dysponował stosownymi dokumentami z Policji i Prokuratury). Brak takich wyjaśnień nie pozwolił organowi
uzyskać wiedzy w przedmiotowym zakresie, dlatego postępowanie dowodowe
1

E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 166.
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przeprowadzone przez organy administracyjne jest obarczone wadą (jest niepełne). Przeprowadzenie dowodu z zeznań lekarza wydającego kartę zgonu w okolicznościach niniejszej sprawy było konieczne. W protokole sekcji i w karcie
zgonu nie ma daty zgonu wyłącznie z powodu niedopełnienia obowiązków przez
lekarza wypełniającego kartę zgonu i innych organów prowadzących postępowanie w sprawie śmierci P.O. Dlatego, że P.O. zginął w wypadku komunikacyjnym
i na miejscu zdarzenia nie było lekarza tylko ratownicy medyczni, więc zawsze
w takich sytuacjach lekarz, który wykonuje sekcję zwłok, a który nie był na
miejscu zdarzenia wpisuję datę zgonu tylko na podstawie innych dokumentów,
które otrzymuje z policji lub prokuratury (takie dokumenty były w postępowaniu
przygotowawczym, jak i administracyjnym).
Istotne jest także to, że dr n. med. K.M. w piśmie z dnia 21 grudnia 2015 r.
skierowanym do Urzędu Stanu Cywilnego w M. użył sformułowania, iż na podstawie dokumentów z Prokuratury „wnioskuje”, że śmierć P.O. nastąpiła w dniu
27 września 2015 r. Biegły jednoznacznie wskazuje, że w chwili wykonywania
sekcji zwłok i wypełniania karty zgonu, nie miał informacji co do daty i godziny
zgonu, a jedynie co do daty znalezienia zwłok. To potwierdza i jednoznacznie
wskazuje, że biegły – w takich sytuacjach jaka zaistniała – nie określa daty zgonu
na podstawie wiedzy medycznej, lecz tylko i wyłącznie na podstawie informacji
(dokumentów) z policji lub prokuratury. Dlatego, że biegły korzysta z informacji i dokumentów dostarczonych przez policję lub prokuraturę biegły używa
określenia, że wnioskuje na podstawie tych dokumentów, iż P.O. zmarł w dniu
27 września 2015 r. I nie są to żadne domniemania, jak sugeruje Kierownik
USC w M. w uzasadnieniu decyzji, tylko konkretne wnioski wynikające z innych
dokumentów urzędowych w zakresie ustalenia daty zgonu.
Strona w toku postępowania administracyjnego dodatkowo przedłożyła
pismo z Prokuratury Rejonowej w Ś.Ś. z dnia 26 stycznia 2016 r., w którym
Prokurator prowadzący śledztwo w sprawie wypadku komunikacyjnego także
na podstawie akt śledztwa (sygn. akt [...]) jednoznacznie określa miejsce, datę
i godzinę zgonu. Z przedłożonych dokumentów wynika jednoznacznie, że śmierć
P.O. nastąpiła w dniu 27 września 2015 r. Prokurator także określa datę śmierci
na podstawie akt sprawy, podobnie jak lekarz wnioskuje, że śmierć nastąpiła
w dniu 27 września 2015 r. na podstawie dokumentów z Prokuratury.
Organy w toku postępowania skupiły się na ustawowym zakazie zmiany
(uzupełnienia) aktu zgonu (uzupełnienie tylko na podstawie akt zbiorowej rejestracji), gdy tymczasem ich obowiązkiem było ustalenie pełnego stanu faktycznego sprawy, w tym także stosowne uzupełnienie kart zgonu. P.a.s.c. w żaden sposób
nie ogranicza organu w zakresie podjęcia stosownych czynności w toku postępowania w sprawie uzupełnienia karty zgonu. Organy prowadzące postępowanie
mylą niemożność uzupełnienia aktu zgonu z możnością (a wręcz obowiązkiem)
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uzupełnienia karty zgonu (w oparciu o dokumenty policyjne i prokuratorskie).
Uzupełnienie karty zgonu pozwoli organom uzupełnić akt zgonu bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego.
W odpowiedzi na skargę Wojewoda D. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując
stanowisko w sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do przepisu art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1647 ze
zm.) sąd sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem działalności administracji publicznej. Przedmiotem dokonywanej
przez niego kontroli jest zbadanie, czy organy administracji w toku rozpoznania
sprawy nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.
Czyni to wedle stanu prawnego i na podstawie akt sprawy, istniejących w dniu
wydania zaskarżonej decyzji. Po myśli zaś art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.:
Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.), zwanej dalej „P.p.s.a.”, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz
powołaną podstawą prawną.
Zgodnie z art. 145 § 1 P.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na decyzję lub
postanowienie: 1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części,
jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania
administracyjnego, c) 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 administracyjnego 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.
Badając pod tym kątem zaskarżoną decyzję Sąd uznał, że wniesiona skarga
nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem nie doszło do naruszenia prawa, o jakim
mowa w przywołanym wyżej art. 145 § 1 P.p.s.a.
Podstawę materialnoprawną podjętych w niniejszej sprawie rozstrzygnięć
stanowią przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym
na dzień wydania zaskarżonej decyzji. Zgodnie z art. 37 ust. 1 P.a.s.c. akt stanu
cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów
stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla
tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia
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aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument
stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan
cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby
lub jej wstępnych (art. 37 ust. 2). Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje
się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela
ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora,
w formie czynności materialno-technicznej (art. 37 ust. 3). Do wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2
(art. 37 ust. 6). Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie
materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub
wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów
(art. 37 ust. 7). Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego (art. 37
ust. 8).
Celem uzupełnienia aktu stanu cywilnego jest doprowadzenie do prawidłowej i kompletnej jego treści. Przy czym podkreślenia wymaga, że art. 37 P.a.s.c.
regulując tryb dokonywania czynności uzupełnienia aktu, określa dokumenty,
które mogą stanowić podstawę uzupełnienia. W zakresie dokumentów ust. 1 art.
37 P.a.s.c. nie wprowadza żadnych ograniczeń. Mogą to więc być: 1) inne akty
stanu cywilnego, 2) akta zbiorowe dotyczące uzupełnianego aktu oraz 3) inne
dokumenty mające wpływ na stan cywilny osoby, której dotyczy akt uzupełniany. Będą to np.: oświadczenie o uznaniu ojcostwa, zaświadczenie o urodzeniu
dziecka wydane przez właściwy organ na okoliczność np. miejsca urodzenia,
oświadczenie o nazwisku po rozwiązaniu małżeństwa itp., orzeczenia sądowe:
o ustaleniu ojcostwa, o rozwiązaniu małżeństwa i inne mające wpływ na stan
cywilny, decyzje o zmianie imienia lub nazwiska i inne. Dokument tożsamości
nie stanowi podstawy do uzupełnienia aktu stanu cywilnego, nie ma bowiem
wpływu na stan cywilny osoby. Ustęp 2 art. 37 dopuszcza jako podstawę uzupełnienia aktu stanu cywilnego zagraniczne dokumenty stanu cywilnego. Jednak
tu ustawodawca wprowadza określone prawem ograniczenia. Tak więc podstawą
uzupełnienia aktu może być: 1) zagraniczny akt stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia uznawany jest za dokument stanu cywilnego, 2) inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie
jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, pod warunkiem, że dokumenty te
stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dotyczy braku wpisu w określonej jego rubryce. Uzupełnienie w trybie art. 37 może dotyczyć również wzmianki dodatkowej, np. jeżeli wzmianka dodatkowa nie zawiera istotnych danych wynikających
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z protokołu, oświadczenia, orzeczenia sądu bądź decyzji. Nie uzupełnia się aktu
stanu cywilnego danymi, które wprawdzie były wymagane przepisami obowiązującymi w dacie jego sporządzenia, ale obecnie nie podlegają wpisowi w akcie
danego rodzaju. Takie uzupełnienie pozbawione byłoby ratio legis. Do wniosku
o uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się jedynie dokumenty, o których
mowa w ust. 2, tj. zagraniczne dokumenty stanu cywilnego lub inne dokumenty
zagraniczne, potwierdzające stan cywilny. Jeżeli podstawą uzupełnienia wniosku
są materiały archiwalne, do wniosku załącza się uwierzytelniony odpis lub wypis
albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów (I. Basior, Prawo o aktach
stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, publ. LEX).
W niniejszej sprawie pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. M.R., działając
w imieniu małoletniej D.O., wniosła o uzupełnienie aktu zgonu P.R.O. przez
wpisanie wymaganych danych, tj. daty zgonu. Do wniosku dołączyła: zezwolenie
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ś.Ś. z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt
[...], na pochowanie zwłok P.O., zawiadomienie tej samej prokuratury z dnia
21 października 2015 r. o wszczęciu śledztwa w sprawie wypadku drogowego,
w wyniku którego P.O. poniósł śmierć, a także pisemne wyjaśnienie dr. n. med.
K.M. z dnia 21 grudnia 2015 r., które – zdaniem strony skarżącej – uzasadniają
uzupełnienie aktu zgonu o datę zgonu, która jest tożsama z datą znalezienia zwłok
wpisaną przez lekarza wykonującego sekcję zwłok po wypadku.
W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 92 ust. 1 P.a.s.c. akt zgonu
sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie
zgonu nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym dniu roboczym
po dniu zgłoszenia zgonu. Zgodnie zaś z ust. 2 art. 92 P.a.s.c. akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Jak słusznie
wskazał organ odwoławczy, ustawodawca nie dał kierownikowi USC możliwości
uwzględnienia przy rejestracji zgonu innych dokumentów niż wyżej wymienione, dlatego Kierownik USC w M. zobligowany był sporządzić przedmiotowy
akt zgonu zawierający dane wynikające z przyjętego zgłoszenia i karty zgonu.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 P.a.s.c. stanowi, że zgłoszenie zgonu dokumentuje
się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik urzędu stanu cywilnego. W ust. 2 pkt 2 art. 94 P.a.s.c. wskazano, że protokół zawiera datę,
godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce
znalezienia zwłok. Z uwagi na powyższe w akcie zgonu P.O. wpisano – zgodnie
z tym przepisem prawa – dane dotyczące daty znalezienia zwłok wskazane w karcie zgonu. Jak słusznie również wskazał Wojewoda, kierownik USC może uzupełnić akt zgonu w zakresie daty lub godziny zgonu jedynie wówczas, gdy dane
te wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę
sporządzenia aktu zgonu, a skoro podstawę sporządzenia takiego aktu stanowią
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karta zgonu oraz protokół zgłoszenia zgonu, to tylko te dokumenty kierownik
może uwzględnić w celu uzupełnienia danego aktu w przedmiotowym zakresie.
Przy czym kierownik USC nie może oprzeć się tylko na oświadczeniu przyjętym
do protokołu od osoby zgłaszającej zgon odnośnie określenia daty i godziny
zgonu, zatem w praktyce oznacza to, że o ile w karcie zgonu nie ma wskazanych
tych danych, to w przypadku konieczności uzupełnienia aktu zgonu o datę lub
godzinę zgonu, uzupełnienie aktu może zostać dokonane jedynie sądownie.
Zgodnie bowiem z art. 38 P.a.s.c. uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd
w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie
wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę
sporządzenia aktu zgonu. Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej (art. 2 ust. 6
P.a.s.c.). Na podstawie art. 38 P.a.s.c. powierzono zatem sądom powszechnym
uzupełnienie aktu zgonu, jeżeli akt ten nie zawiera daty lub godziny zgonu i jeżeli
dane te nie wynikają z akt zbiorowych, stanowiących podstawę sporządzenia
aktu zgonu. Uzupełnienia aktu zgonu o datę lub godzinę zgonu dokonuje sąd
rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. Orzeczenia sądu w postępowaniu
nieprocesowym zapadają w formie postanowień, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej. Od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do
istoty sprawy przysługuje apelacja.
Powyższe uzasadnia zatem stwierdzenie, że Kierownik USC prawidłowo
odmówił uzupełnienia aktu zgonu w zakresie daty zgonu, a odmowa ta została
wydana w formie stosownej decyzji administracyjnej na podstawie art. 2 ust. 6
P.a.s.c. Jak słusznie wskazał organ odwoławczy, w niniejszej sprawie właściwym
do uzupełnienia daty zgonu jest sąd powszechny, a nie kierownik USC, gdyż
brakujące dane nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.
Odnosząc się w tym miejscu do zarzutów skargi, w pierwszej kolejności
należy zwrócić uwagę, że strona skarżąca stwierdziła, iż zakwestionowane rozstrzygnięcia są sprzeczne z prawem materialnym, w szczególności P.a.s.c., nie
wskazując jednak o jakie dokładnie przepisy chodzi.
Niesłusznym jest twierdzenie strony skarżącej, że to organ, otrzymawszy
niepełną kartę zgonu, powinien w tym zakresie wszcząć postępowanie. Przepisy
bowiem nie przewidują postępowania o uzupełnienie karty zgonu. Co istotniejsze, z powołanego wyżej przepisu art. 94 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c. wynika, że protokół
zawiera datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę
oraz miejsce znalezienia zwłok. Również zgodnie ze wzorem karty zgonu, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie
wzoru karty zgonu (Dz.U. poz. 231), wydanego na podstawie art. 144 ust. 7
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P.a.s.c., podaje się datę i godzinę zgonu albo datę i godzinę znalezienia zwłok.
Skoro zatem akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu i protokołu
zgonu, które – zgodnie z powołanymi przepisami – zawierały datę znalezienia
zwłok, to akt zgonu nie mógł zawierać daty zgonu. Ponadto, zgodnie z art. 95
ust. 1 pkt 4 P.a.s.c. akt zgonu może zawierać datę zgonu albo jeżeli nie są znane – datę znalezienia zwłok. Ta druga sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej
sprawie. Zatem nie było konieczności uzupełnienia karty zgonu, skoro zawiera
ona wszystkie dane wymagane w/w przepisami, jak również wzywania lekarza
wydającego kartę celem wyjaśnienia okoliczności co do daty (godziny) śmierci
P.O. Karta zgonu została bowiem sporządzona w sposób prawidłowy. Tym samym niesłusznym jest zarzut strony skarżącej, że postępowanie przeprowadzone
przed organami jest niepełne i narusza przepisy postępowania, w tym art. 78 §
1 i § 2, art. 77 § 1, art. 7 K.p.a.
Z tych powodów, na podstawie art. 151 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: akt zgonu, karta zgonu, uzupełnienie aktu zgonu, postępowanie dowodowe,
data zgonu, data znalezienia zwłok, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, postępowanie
nieprocesowe w przedmiocie uzupełnienia aktu zgonu.

Powołane przepisy
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2015 r., poz. 2126) – art. 11 ust. 9;
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. 77 § 1, art. 78 § 1 i 2, art. 138 § 1 pkt
1, art. 156;
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 § 2;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.) [P.p.s.a] – art. 134 § 1, art. 145 § 1, art. 151;
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.
1741, ze zm.) [P.a.s.c.] – art. 2 ust. 6, art. 17, art. 37 ust. 1, 2, 3, 6, 7, 8, art. 38, art. 92 ust. 1
i 2, art. 95 ust. 1 pkt 4, art. 144 ust. 7;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu
(Dz.U. z 2015 r., poz. 231).
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Aneta Papis*

Uwagi na temat rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego
przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących
przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii
Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 lipca 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE)
nr 1024/20121. Rozporządzenie weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej czyli 15 sierpnia 2016 r.
i ma status aktu oczekującego. Ostateczne wejście w życie całego aktu prawnego
nastąpi 16 lutego 2019 r. Jest to czas dla państw członkowskich Unii Europejskiej
na przygotowanie krajowych systemów informatycznych, formularzy zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem. Rozporządzenie wiąże w całości i będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przygotowując niniejsze
rozporządzenie miały na celu przyjęcie konkretnych środków pozwalających na
uproszczenie istniejących wymogów administracyjnych dotyczących przedkładania w jednym państwie członkowskim określonych dokumentów urzędowych
wydanych przez organy innego państwa członkowskiego. Punktem wyjścia dla
niniejszego rozporządzenia była Zielona Księga Komisji Europejskiej z dnia
14 grudnia 2010 r. Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do
obywateli – swobodny przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków

* Aneta Papis, zastępca Kierownika USC w Łodzi.
1 Dz. U. UE.L 2016.200.1.
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powodowanych przez akty stanu cywilnego2. W terminologii Unii Europejskiej
zielona księga to dokument prezentujący stan obecny jakiegoś zagadnienia, służący procedurze konsultacyjnej pomiędzy instytucjami UE a także z państwami
członkowskimi i obywatelami UE. Zielona księga jest raportem zbierającym informacje na określony temat, prezentującym możliwe sposoby poprawy sytuacji
obywateli, w omawianym przypadku chodzi o ułatwienie przepływu dokumentów publicznych oraz stosowanie zasady wzajemnego uznawania w dziedzinie
stanu cywilnego. Z ustaleń komisji Europejskiej zawartych we wprowadzeniu
do Zielonej Księgi wynika, że „mobilność europejskich obywateli stała się rzeczywistością. Świadczy o tym fakt, że 12 mln osób studiuje, pracuje lub mieszka
w państwie członkowskim innym niż ich państwo ojczyste3. Mobilność tę ułatwiają prawa wynikające z obywatelstwa Unii: w szczególności prawo do swobodnego przemieszczania się. Prawa te zostały zapisane w prawie pierwotnym
Unii i rozwinięte w prawodawstwie wtórnym.
Niezależnie od tego, ze sprawozdania za 2010 r. na temat obywatelstwa UE
przyjętego przez Komisję w dniu 27 października 2010 r.4 wynika, że w swoim
codziennym życiu obywatele europejscy napotykają nadal liczne przeszkody
w korzystaniu z tych praw. Jednym ze źródeł tych problemów jest obowiązek
przedstawiania władzom obcego państwa członkowskiego dokumentów urzędowych potwierdzających prawa lub stwierdzających obowiązki.
Dokumenty te mogą mieć bardzo różny charakter. Może chodzić o dokumenty administracyjne, akty notarialne, jak np. akty własności, akty stanu cywilnego, jak np. akt urodzenia lub ślubu, różnorakie umowy lub decyzje sądowe.
Bardzo często zdarza się, że uznanie tego rodzaju dokumentów przez organy publiczne wiąże się z formalnościami administracyjnymi, które utrudniają
obywatelom życie.
Przy takich okazjach obywatele mają często wątpliwości, na które trudno
im uzyskać konkretną odpowiedź. Do jakich organów należy się zwrócić, aby
dopełnić koniecznych formalności? Ile to może kosztować? Czy trzeba stawić się
osobiście? Jak długo będzie trwało załatwienie wymaganych formalności? Czy
konieczne będzie tłumaczenie dokumentów?

2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52010DC0747 [dostęp
on-line: 8 października 2015 r.].
3 Innym dowodem na to jest liczba małżeństw i rozwodów zarejestrowanych w Unii: tytułem
przykładu na ok. 122 mln małżeństw ok. 16 mln (czyli 13%) to związki międzynarodowe.
4 COM(2010) 603 – Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r., Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE.

Uwagi na temat rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016...

91

Niepewność wokół odpowiedzi na tego rodzaju pytania rodzi frustrację
i nerwowość. Tego rodzaju sytuacje nie powinny występować w Europie bliskiej
obywatelom.
Z aktami stanu cywilnego wiążą się ponadto inne wątpliwości dotyczące
nie tyle samych dokumentów, ale powodowanych przez nie skutków. Aby dokumenty urzędowe mogły zostać wykorzystane poza państwem, które je wydało,
wymaga się dopełnienia formalności administracyjnych związanych z ich uwierzytelnieniem. Formalności te stanowią środek zapobiegania nadużyciom: mogą
dotyczyć poświadczenia podpisu lub poświadczenia charakteru w jakim działała
osoba, która podpisała dokument.
Tradycyjną metodą uwierzytelniania dokumentów urzędowych, które mają
być wykorzystane poza państwem wydającym, jest legalizacja. Legalizacja to proces przypominający łańcuch kolejnych uwierzytelnień dokumentu. W praktyce
zgodnie ze zwykłą procedurą legalizacji dokument musi zostać zalegalizowany
przez właściwe organy państwa wydającego, a następnie przez ambasadę lub
konsulat państwa, w którym ma zostać wykorzystany. W związku z tak dużą liczbą
zaangażowanych organów, proces legalizacji często przebiega powoli i pociąga
za sobą wysokie koszty5.
Innym rodzajem formalności, która upraszcza klasyczny proces uwierzytelnienia w ramach legalizacji, jest wystawienie przez państwo, które wydało
dokument, certyfikatu autentyczności, zwanego apostille. Apostille spełnia te
same zdania, co legalizacja, ale jest procesem uproszczonym. Wydanie apostille
należy do właściwych organów państwa, które wydało dokument, a więc nie ma
konieczności angażowania w ten proces organów państwa, w którym dokument
jest wykorzystywany.
Niemniej jednak, nawet jeśli apostille ułatwia przepływ dokumentów urzędowych bardziej niż proces legalizacji, nie należy zapominać, że wydanie apostille
również wymaga pewnych formalności administracyjnych, czasu oraz kosztów,
które mogą być znaczne i różnią się w zależności od państwa członkowskiego”6.
Wynikiem konsultacji zainicjowanych Zieloną Księgą z dnia 14 grudnia
2010 r. jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie
5

Wysokość i zakres opłat w państwach członkowskich jest zróżnicowany (dochodzi on do
20 EUR w niektórych państwach, a w innych państwach zależny jest również od rodzaju dokumentu i może osiągać wysokość 50 EUR).
6 Apostille również wiąże się z poniesieniem kosztów, w wielu państwach należy bowiem
uiścić opłatę. Opłata ta znacznie różni się zależnie od państwa członkowskiego. W niektórych
państwach klauzulę apostille wydaje się nieodpłatnie lub za opłatą poniżej 5 EUR, a w innych
państwach wysokość opłaty może wynosić nawet 50 EUR.
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wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych
w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
Rozporządzenie obejmuje dokumenty wydawane zgodnie z prawem krajowym i których głównym celem jest stwierdzenie jednego z następujących faktów:
urodzenie, pozostawanie osoby przy życiu, zgon, imię i nazwisko, małżeństwo
(w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny), rozwód, separacja
prawna lub unieważnienie małżeństwa, zarejestrowany związek partnerski (w tym
zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany
z zarejestrowanym związkiem partnerskim), rozwiązanie związku partnerskiego,
separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego,
pochodzenie dziecka, przysposobienie, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu
lub obywatelstwo a także poświadczenia, że osoba nie została wpisana do rejestru
karnego. Ponadto rozporządzenie powinno obejmować dokumenty urzędowe,
których przedstawienia można wymagać od obywateli Unii mających miejsce
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, jeżeli zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii wyrażają wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych
w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania.
Ważną informacją jest to, że rozporządzenie nie zobowiązuje państw członkowskich do wydawania dokumentów urzędowych, które nie są przewidziane
w prawie krajowym tych państw.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie również do poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów urzędowych wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wydano oryginalny dokument
urzędowy. Omawiane rozporządzenie nie dotyczy jednak kopii z kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Rozporządzenie powinno także dotyczyć elektronicznych wersji dokumentów urzędowych i wielojęzycznych standardowych formularzy odpowiednich
do wymiany elektronicznej. Jednak każde państwo członkowskie powinno postanowić zgodnie ze swoim prawem krajowym, czy i na jakich warunkach można przedkładać dokumenty urzędowe i wielojęzyczne standardowe formularze
w formie elektronicznej. Przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania
do paszportów ani do dokumentów tożsamości, gdyż dokumenty te nie podlegają legalizacji lub podobnej czynności w przypadku przedłożenia w innym
państwie członkowskim.
Dokumenty urzędowe w sprawie zmiany imienia lub nazwiska powinny być
także uznawane za dokumenty, których głównym celem jest ustalenie imienia
i nazwiska danej osoby.
Uproszczenie formalności ma polegać na zwolnieniu dokumentów
urzędowych objętych przepisami niniejszego rozporządzenia oraz ich kopii
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poświadczonych za zgodność z oryginałem z wszelkich form legalizacji lub podobnej czynności oraz z uwierzytelnionego tłumaczenia.
Funkcje tłumaczenia krajowych dokumentów urzędowych i jednocześnie
ich legalizację mają spełniać ustanowione rozporządzeniem (w każdym z języków urzędowych instytucji Unii ) nowe, wielojęzyczne, standardowe formularze
wydawane do dokumentów urzędowych dotyczących urodzenia, pozostawania
osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa
oraz stanu cywilnego), miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do rejestru karnego. Wielojęzyczne standardowe formularze powinny służyć
wyłącznie do ułatwienia tłumaczenia dokumentów urzędowych, do których są
załączone. W związku z tym formularzy takich nie należy wprowadzać w obieg
między państwami członkowskimi jako dokumenty niezależne. Formularze nie
powinny mieć tego samego celu ani pełnić tych samych funkcji co odpisy skrócone lub odpisy zupełne aktów stanu cywilnego, wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Jednocześnie niniejsze rozporządzenie nie powinno
mieć zastosowania do dokumentów stanu cywilnego wydawanych na podstawie
konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego np. do Konwencji nr 16.
Stosowanie w praktyce nowego rozporządzenia oznaczać będzie, że od
osoby, która przedłoży dokument urzędowy z innego kraju członkowskiego UE
wraz z wielojęzycznym standardowym formularzem, nie będzie można żądać
przedstawienia tłumaczenia tego dokumentu ani jego legalizacji. Tylko w drodze
wyjątku organ, któremu przedkładany jest dokument urzędowy wraz z wielojęzycznym standardowym formularzem może zażądać, gdy jest to konieczne do
nadania biegu sprawie w oparciu o ten dokument, by osoba przedkładająca go
przedstawiła też tłumaczenie lub transliterację treści wielojęzycznego standardowego formularza na język urzędowy państwa członkowskiego.
W każdym kraju członkowskim wielojęzyczne standardowe formularze
powinny być wydawane, na ich wniosek, osobom uprawnionym do otrzymania
dokumentów urzędowych, do których wielojęzyczne standardowe formularze
mają zostać załączone. Przy sporządzaniu wielojęzycznego standardowego formularza, który ma zostać załączony do konkretnego dokumentu urzędowego,
organ wydający ten formularz powinien mieć możliwość wyboru ze wzoru wielojęzycznego standardowego formularza tylko tytułów rubryk właściwych dla
danego państwa i dla danego dokumentu urzędowego, w celu zapewnienia, aby
formularz zawierał jedynie informacje zamieszczone w krajowym dokumencie
urzędowym, do którego ma być załączony. Opłata za wydanie wielojęzycznego
standardowego formularza nie powinna przekraczać niższej z dwóch wartości:
kosztu wydania wielojęzycznego standardowego formularza lub kosztu wydania
dokumentu urzędowego, do którego załącza się ten formularz.
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Dokumenty urzędowe objęte niniejszym rozporządzeniem oraz ich kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem są zwolnione z wszelkich form legalizacji i podobnej czynności. Rozporządzenie wyłącza możliwość wymagania przez
organy państw członkowskich apostille, gdy dana osoba przedkłada dokument
urzędowy, przy czym rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać państwom
członkowskim wydawania apostille, jeżeli osoba zdecyduje się o to zwrócić. Niniejsze rozporządzenie należy traktować jako instrument odrębny i niezależny
od Konwencji o apostille7. W przypadku gdy osoba zwraca się o wydanie apostille do dokumentu urzędowego objętego niniejszym rozporządzeniem, organy
krajowe powinny w odpowiedni sposób poinformować ją, że apostille nie jest
już konieczna, jeżeli osoba ta zamierza przedłożyć dokument w innym państwie
członkowskim. W każdym razie państwa członkowskie powinny udostępnić tę
informację za pomocą wszelkich odpowiednich metod.
System elektronicznej wymiany informacji na rynku wewnętrznym zwany „IMI”

W przypadku gdy organy państwa członkowskiego, w którym przedkładany jest dokument urzędowy (lub jego kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem), będą miały uzasadnione wątpliwości co do autentyczności tych
dokumentów, rozporządzenie przewiduje mechanizm współpracy administracyjnej między organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie poprzez
system elektronicznej wymiany informacji na rynku wewnętrznym (zwany dalej
„IMI”), ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1024/20128.
Urzędnicy będą mieli możliwość sprawdzenia w repozytorium w IMI wzorów dokumentów i jeżeli nadal będą mieli wątpliwości – możliwość skierowania
za pośrednictwem IMI wniosków o udzielenie informacji do organów państwa
członkowskiego, w którym te dokumenty wydano; może to nastąpić albo poprzez wysłanie wniosku bezpośrednio do organu, który wydał dany dokument
urzędowy lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, albo poprzez skontaktowanie się z organem centralnym tego państwa członkowskiego. Organy, do
których skierowano wniosek, powinny udzielić odpowiedzi na takie wnioski

7

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany
informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie
w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1).
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w jak najkrótszym terminie. Uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dokumentu mogą odnosić się w szczególności do:
a) autentyczności podpisu;
b) charakteru, w jakim działała osoba podpisująca dokument;
c) tożsamości pieczęci lub stempla;
d) sfałszowania dokumentu lub ingerencji w jego treść.
We wniosku o udzielenie informacji należy podać powody ich złożenia
oraz dołączyć kopię dokumentu. Jeżeli autentyczność dokumentu nie została
potwierdzona, organ występujący o udzielenie informacji nie jest zobowiązany
do nadania biegu sprawie w oparciu o ten dokument.
Podsumowanie

Rozporządzenie odnosi się wyłącznie do pierwszej części Zielonej Księgi
dotyczącej „swobodnego przepływu dokumentów urzędowych”. Mimo, że przepisy nie poruszają kwestii uznawania skutków powodowanych przez dokumenty
urzędowe między państwami członkowskimi ani nie wprowadzają pełnej harmonizacji wszystkich dokumentów urzędowych obowiązujących w państwach
członkowskich to moim zdaniem wielojęzyczny standardowy formularz dla obywateli UE będzie miał bardzo duży walor praktyczny. Dokument będzie tańszy niż dotychczasowe tłumaczenie dokonywane przez tłumacza przysięgłego,
zwolniony z legalizacji i opłat z tym związanych, wydany w jednym urzędzie
(w jednym miejscu) wraz z krajowym np. odpisem aktu stanu cywilnego.
Wyrażam przekonanie, że rozporządzenie będzie przyjęte w krajach UE
z zadowoleniem, ponieważ jego przepisy urzeczywistniają pełne korzystanie
przez obywateli z kluczowych praw wynikających z obywatelstwa unijnego:
w szczególności z prawa do swobodnego przemieszczania się, a w perspektywie
bardziej ogólnej – z prawa do bycia traktowanym w kraju zamieszkania na równi
z jego obywatelami. Prawa te ukazują i promują lepsze zrozumienie wartości
związanych z integracją europejską.

Piotr Kasprzyk*

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń osobom
ograniczonej zdolności do czynności prawnych (kazus)

Do kierownika USC w L. 17 letni Adrian K. złożył wniosek o wydanie
odpisu jego aktu urodzenia. Kierownik USC wezwał Adriana K. do usunięcia
braku formalnego wniosku przez złożenie wniosku podpisanego przez jego
ustawowego przedstawiciela, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi wnioskodawca wskazał, że wezwanie do podpisania
wniosku przez przedstawiciela ustawowego jest oczywiście bezzasadne.
Czy twierdzenie Adriana K. było słuszne?
Odpowiadając na to pytanie należy zauważyć, że kwestia uprawnień osób
posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych w postępowaniu
administracyjnym przed Kierownikiem USC nie jest uregulowana w sposób odrębny. Wydanie odpisu aktu urodzenia jest czynnością materialno-techniczną.
Przepis art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1 stanowi, że odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub
niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej
osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi [...].
Przepisy P.a.s.c. nie zawierają norm dotyczących zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych stron. Dlatego należy odwołać się do reguł ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego2, na
co wskazuje art. 12 ust. 1 P.a.s.c. Natomiast przepis art. 30 § 1 K.p.a. nakazuje
oceniać zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron (czyli zgodnie
z art. 28 K.p.a. – każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm., [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23, [dalej cyt.: K.p.a.].
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postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny
lub obowiązek) według przepisów prawa cywilnego.
Adrian K. jest osobą, która posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych. W związku z czym, może dokonywać samodzielnie wszelkich niezobowiązujących lub niepowodujących rozporządzania mieniem czynności prawnych3, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Dokonanie przez niego czynności prawnej
rozporządzającej lub zobowiązującej, co do zasady wymaga od niego uzyskania
zgody przedstawiciela ustawowego, o ile nie zachodzą ustawowe wyjątki (art. 17
w zw. z art. 20–22 K.c.). Nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie powoduje
pewne kłopoty zakresowe, gdyż kluczowe pojęcia „czynności zobowiązującej”
oraz „czynności rozporządzającej” nie są konstrukcjami prawa administracyjnego. Czynność prawna zawnioskowania o wdanie odpisu aktu stanu cywilnego nie
jest czynnością zobowiązującą lub rozporządzającą. Nie istnieje też inny przepis,
który wymagałby co do jej ważności zgody przedstawiciela ustawowego (art. 19
k.c.). Nadto czynność o której we wniosku immanentnie związana jest z osobą
Adriana K. i dotyczy czynności materialno-technicznej, z którą nie jest związane
zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem. Należy także pamiętać,
że zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej jest pochodną jej statusu
prawnego, to wyłącznie ten czynnik, a nie jej cechy psychofizyczne, decyduje o jej
posiadaniu. Ponadto przyjmuje się, że, ocena zdolności administracyjnoprawnej
w postępowaniu administracyjnym powinna być dokonywana w oparciu o przepisy prawa cywilnego, przy jednoczesnym dopuszczeniu możliwości przyznania
tej zdolności innym podmiotom na podstawie norm prawa administracyjnego. Dlatego ocena skuteczności czynności procesowych, które podejmowałaby
w postępowaniu osoba pozbawiona pełnej zdolności do czynności prawnych
nie może być uzależniona od stwierdzenia, czy były one dokonywane z mniejszym lub większym rozeznaniem4. Większość komentatorów, jak i judykatura
hołdują jednak zapatrywaniu wyrażonemu w wyroku NSA w Warszawie z dnia
14 lutego 1984 r.5, zgodnie z którym nie ma prawnego wymogu, by kurator
osoby częściowo ubezwłasnowolnionej brał udział w każdym postępowaniu
administracyjnym, w którym osoba ta jest stroną. Co prawda orzecznictwo nie
odnotowało dotychczas przypadku sporu dotyczącego zdolności do czynności
prawnych osoby małoletniej jednak rozwiązania wypracowane na gruncie spraw

3

Zob. art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 380, [dalej cyt.: K.c.].
4 Por. M. Romańska, [w:] A. Golęba, T. Kiełkowski, K. Klonowski, H. Knysiak-Molczyk,
M. Romańska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, teza 2 do art. 30.
5 Sygn. akt. II SA 1811/83 (RNGA 1984, nr 20, s. 46 z glosą A. Jaroszyńskiego).
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dotyczących osób częściowo ubezwłasnowolnionych mogą zostać uznane z racji
podobieństwa stanu prawnego.
W omawianej sprawie należy podkreślić, że wniosek Adriana K. o wydanie
odpisu aktu stanu cywilnego nie miał charakteru czynności zobowiązującej lub
rozporządzającej. Nie istnieje też inny przepis, który wymagałby co do jej ważności zgody przedstawiciela ustawowego (art. 19 K.c.). Nadto czynność o której
we wniosku immanentnie związana jest z osobą Adriana K. i dotyczy czynności
materialno-technicznej.
W tym postępowaniu nie odnajdujemy cech klasycznej konkretyzacji stosunku prawnego łączącego strony, nie ma też w nim mowy o wyrażeniu przez
stronę stanowiska w takiej sytuacji, gdy przepisy prawa przewidują nałożenie
na daną osobę obowiązku, skierowania do niej nakazu lub zakazu albo uznania
uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa (w takiej sytuacji
udział przedstawiciela ustawowego albo kuratora byłby obowiązkowy6,
Warto zwrócić uwagę, na przepis art. 67 ust. 7 P.a.s.c., zgodnie z którym
na wniosek dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletniości wydaje się odpis
zupełny dotychczasowego aktu urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego, w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez kierownika USC. Z przepisu tego a contrario należy wnosić, że wnioski
dotyczące odpisów skróconych podlegają ogólnej regulacji.
Odpowiadając na ww. wątpliwości należy uznać, że osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest uprawniona do złożenia do kierownika USC wniosku o wydanie odpisu skróconego jej aktu urodzenia.

6

Por. np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt III AUa 841/12 (LEX
nr 1282790) oraz postanowienia WSA w Gliwicach z dnia 21 stycznia 2013 r, sygn. akt IV SA/GI
1417/11; WSA we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wr 147/14 i WSA w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 68/16.

Piotr Kasprzyk*

Przesłanie na wniosek kserokopii odpisu aktu stanu cywilnego
(kazus)

Mateusz P. wystąpił do kierownika USC w P. o przesłanie na jego adres pocztowy kserokopii lub fotokopii jego aktu małżeństwa. Wniosek złożył pocztą elektroniczną, z podpisem elektronicznym. Jednocześnie złożył
oświadczenie o rezygnacji z doręczania mu pism drogą elektroniczną. Kierownik USC w P. spełniając żądanie Mateusza P. przesłał na jego adres pocztowy kopię jego aktu małżeństwa.
Czy kierownik USC w P. postąpił właściwie?
W rozważanej sprawie wniosek dotyczy wydania fotokopii aktu małżeństwa.
Na mocy art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego1 odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub
niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej
osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi [...]. Wydanie odpisu aktu małżeństwa jest czynnością materialno-techniczną.
Równocześnie w art. 130 ust. 5 P.a.s.c. wskazano, że osobie uprawnionej
do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu
stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości
księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego.
Należy podkreślić, że fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.

* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm., [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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Wydanie (przesłanie) fotokopii aktu małżeństwa nie jest zatem czynnością
materialno-techniczną i nie jest ona regulowana w P.a.s.c. Okoliczność, że Mateusz P. domaga się fotokopii aktu, której treść jest taka sama jak odpisu aktu
stanu cywilnego, nie uzasadnia zastosowanie art. 45 P.a.s.c. Wniosek Mateusza P.
o przesłanie kserokopii aktu stanu cywilnego nie ma oparcia w żadnym z przepisów w P.a.s.c. Zgodnie z art. 130 ust. 5 P.a.s.c. osobie uprawnionej do otrzymania
odpisu można umożliwić jedynie nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu
cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem, że jej wykonanie nie zagraża
trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego.
Odpowiadając na ww. wątpliwości należy uznać, że czynność dokonana przez
kierownika USC w P. nie mieści się w zakresie jego kompetencyjnej jako organu.
Natomiast Mateuszowi P. przysługuje jedynie kompetencja do złożenia wniosku
o wykonanie fotokopii jego aktu małżeństwa, w trybie art. 130 ust. 5 P.a.s.c.

Piotr Kasprzyk*

Kierownik USC jako uczestnik postępowania
o sprostowanie aktu stanu cywilnego (kazus)

Sąd Rejonowy w R. wezwał do udziału w sprawie kierownika USC w R.
w charakterze uczestnika postępowania o sprostowanie aktu stanu cywilnego
wszytego przez osobę której akt dotyczy.
Czy postępowanie sadu jest właściwe?
Przepis art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego1 stanowi, że sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora
lub kierownika urzędu stanu cywilnego [...]. Tak więc ww. przepis ustala krąg
podmiotów legitymowanych podmiotowo do złożenia wniosku o sprostowanie
aktu stanu cywilnego przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Przepis m.in.
legitymuje w tym zakresie kierownika USC.
W rozumieniu art. 510 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego2 w zw. z art. 36 P.a.s.c. uczestnikiem postępowania nieprocesowego można się stać: a) wskutek własnej czynności, tj. przez zgłoszenie
wniosku wszczynającego postępowanie; b) przez wzięcie udziału w toczącym się
postępowaniu; c) wskutek wezwania przez sąd do wzięcia udziału w postępowaniu; d) z mocy samego prawa. W postępowaniu nieprocesowym nie występują
przeciwstawne sobie strony, lecz podmiotami postępowania są uczestnicy, których interesy nie muszą być sporne. Jest to postępowanie, w którym bez względu
na liczbę i stopień zainteresowania wynikiem sprawy oraz stopień takich samych
lub przeciwstawnych interesów mogą brać udział zainteresowani mający taką
samą pozycję w stosunku do sądu i w stosunku do siebie. W doktrynie wyróżnia
* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm., [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm., [dalej cyt.: K.p.c.].
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się kategorię uczestników formalnych i materialnych. Można mówić zatem o kategorii uczestników formalnych postępowania nieprocesowego występujących
we własnym imieniu, lecz w obronie cudzych praw w przypadku wskazanych
podmiotów niemających powiązania materialnoprawnego, kiedy decydujące dla
udziału w toczącym się postępowaniu są kryteria procesowe. Inaczej uczestnikiem w znaczeniu materialnoprawnym jest ten, kogo łączy z przedmiotem postępowania więź materialnoprawna, lub ten, kto występuje w błędnym przekonaniu,
że taka więź istnieje, a także gdy sąd z urzędu wezwie niewłaściwą osobę do toczącego się postępowania. Uczestnikami mogą być: – wnioskodawca (zob. art. 506
i 514 K.p.c.); – zainteresowani w rozumieniu art. 510 K.p.c.; uczestnicy z mocy
prawa (uczestnicy konieczni).
W postępowaniu nieprocesowym mogą także wziąć udział prokurator oraz
inne osoby.
W przedmiotowej sprawie kierownik USC nie był wnioskodawcą a wiec
pozostaje do rozważenia kwestia zainteresowanego w rozumieniu art. 510 § 1
K.p.c. przepis ten brzmi: „Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw
dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy
aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje
się uczestnikiem”. Określenie „każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania”
jest szerokie i umożliwia sądowi w zależności od stwierdzonych okoliczności
konkretnej sprawy uznanie, że zgłaszający się podmiot jest zainteresowanym
w wyniku postępowania, a może stać się on uczestnikiem postępowania, nawet
wtedy gdyby to był interes pośredni. Najistotniejszą cechą podmiotu, który może
występować przed sądem jako uczestnik postępowania, jest interes prawny. Interes prawny w postępowaniu nieprocesowym wynika z określonych zdarzeń prawnych wywołujących konieczność uregulowania wiążących się z nimi stosunków
prawnych i stwarzających obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania albo
wzięcia w nim udziału3. Mimo że brak jest definicji ustawowej interesu prawnego
i w zakresie postępowania cywilnego ustawodawca nie posługuje się wprost tym
pojęciem, można uznać, że pojęcie zainteresowanego oznacza „mającego interes
prawny”, tj. każdego, czyich praw dotyka wynik postępowania. W orzecznictwie
przyjmowano szerokie rozumienie zainteresowanego. Ostatnio jednak zauważyć można coraz bardziej restryktywne podejście do oceny kryteriów „stania
się” uczestnikiem postępowania4. Sądy są jednak obowiązane przekazywać USC
3

Zob. uchwała SN z dnia 19 lutego 1981 r., sygn. akt III CZP 2/81, (OSNCP 1981, nr 8,
poz. 144).
4 Por. postanowienie SN z dnia 21 maja 1997 r., sygn. akt I CKN 39/97, (OSNC 1997, nr 12,
poz. 197); postanowienie SN z dnia 1 października 1999 r., sygn. akt II CKN 606/99,(OSNC
2000, nr 4, poz. 68); postanowienie SN z dnia 17 grudnia 1999 r., sygn. akt II CKU 25/98,
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odpisy prawomocnych postanowień zapadłych w sprawach z art. 36 P.a.s.c., które
stanowią podstawę do zamieszczenia wzmianki dodatkowej we właściwym akcie
stanu cywilnego, stosownie do postanowień art. 24 P.a.s.c.
Warto nadmienić, że niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania
sprawy. Przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje się (art. 513 K.p.c.) i że każdy
uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie
(art. 520 § 1 K.p.c.).
Mając na uwadze powyższe wydaje się, że postępowanie Sądu Rejonowego w R. wzywające do udziału w sprawie kierownika USC w R. w charakterze
uczestnika postępowania o sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niewłaściwe.

„Prokuratura i Prawo” 2000, nr 4, poz. 29; post. SN z dnia 27 marca 2008 r., sygn. akt II CZ 8/08,
(LEX nr 794610).

Renata Wosik*

Podstawa prawna odmowy dokonania czynności innych
niż czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Punktem wyjścia do omawianego zagadnienia jest przepis art. 2 ust. 6 ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1. Zgodnie z tym
przepisem odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
następuje w formie decyzji administracyjnej. Jest to podstawa, jak wskazuje ustawodawca, przewidziana tylko dla czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Analizując przepis art. 2 P.a.s.c. należy pochylić się nad czynnościami, które
sensu stricto nie należą do sfery czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
a które są nieodłącznym elementem pracy kierownika USC. Do powtarzalnych
i najczęstszych czynności niewątpliwie należy wydawanie odpisów aktów stanu
cywilnego czy dokumentów z akt zbiorowych. Stosując wykładnię literalną, art.
2 P.a.s.c. nie powinien stanowić podstawy do wydania decyzji odmawiającej wydania aktu czy wydania dokumentów z akt zbiorowych. Jest to konkluzja oparta
na orzeczeniach WSA w Krakowie2 i w Poznaniu3, uzasadnionia poniżej.
Wyrokiem WSA w Krakowie uchylona została Decyzja Wojewody oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji w sprawie odmowy wydania karty zgonu
Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie. Decyzja organu I instancji wydana została
na podstawie art. 2 ust. 6 w związku z art. 26 ust. 4 P.a.s.c. oraz art. 10 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej4 i art. 104 ustawy z dnia z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5. W uzasadnieniu
orzeczenia WSA w Krakowie czytamy, że:

* Mgr Renata Wosik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Libiążu.
1 Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Sygn. akt III SA/Kr 1206/15.
3 Sygn. akt IV SA/Po 1024/15 (orzeczenia nieprawomocne).
4 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.
5 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23.
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„Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 5 i ust. 6 a.s.c., czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie
decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej. Dla właściwego
zrozumienia zakresu, dla którego ustawodawca zastrzegł w a.s.c formę decyzji
administracyjnej niezbędne jest również podkreślenie treści regulacji zawartej
w art. 2 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z tymi przepisami stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia
sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego. Rejestracji
stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu
cywilnego – art. 2 ust. 2 a.s.c. ust. 3 i ust. 4 art. 2 ustawy a.s.c. definiują rodzaje
aktów stanu cywilnego sporządzane jako wpisy o urodzeniu, małżeństwie albo
zgonie, oraz chwilę, z którą sporządzony jest akt stanu cywilnego. Z przepisu
art. 2 odczytanego łącznie z art. 1 a.s.c wynika zatem, że rejestracji stanu cywilnego w rozumieniu ust. 1 art. 2, czyli jako sytuacji prawnej osoby [...] dokonuje się w formie aktów stanu cywilnego, w formie decyzji administracyjnej
lub w drodze czynności materialno-technicznej. Odmowa natomiast dokonania
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Z dalszych regulacji a.s.c wynika, że formę czynności materialno-technicznej przewidział ustawodawca dla sprostowania, uzupełnienia aktu
stanu cywilnego, unieważnienia wzmianki (art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 3, art. 41
ust. 1 a.s.c.), natomiast formę decyzji administracyjnej dla odmowy dokonania
rejestracji zdarzenia, odmowy dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego, odmowy dokonania odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (art. 103, art. 107, art. 112 a.s.c.). Z treści powyższych
przepisów wynika, że forma decyzji administracyjnej dla odmowy dokonania
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego została przewidziana nie tylko
ogólnym przepisem art. 2 ust. 6 ustawy, ale przepisami regulującymi odmowę
dokonania konkretnych już czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Z art.
9 a.s.c. wynika, że czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego są dokonywane
przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcę. Zatem odmowa
dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego należy do kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy (art. 9 w zw. z art. 2
ust. 6 a.s.c.). Zasadniczą cechą wspólną powyższych form działania kierownika
urzędu stanu cywilnego i wojewody jako organu odwoławczego – jako organów
dokonujących rejestracji stanu cywilnego i czynności z zakresu rejestracji stanu
cywilnego jest to, że są one w każdym przypadku dokonywaniem czynności
względnie wydawaniem rozstrzygnięć dotyczących stanu cywilnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy a.s.c., czyli sytuacji prawnej osoby wyrażonej przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowanej przez zdarzenia naturalne, czynności
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prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzonej w akcie stanu
cywilnego (art. 2 ust. 1 a.s.c.). W rozdziale 6 ustawy zatytułowanym „Rejestracja
stanu cywilnego” zamieszczone są przepisy art. 26, 27 i 28, które regulują gromadzenie, zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę
sporządzania aktów stanu cywilnego, lub dokumentów, o których mowa w art. 26
ust. 1 a.s.c. Z ust. 4 tego przepisu wynika, którym podmiotom i w jakiej formie
a także w jakich przypadkach mogą być wydawane dokumenty z akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego. Ten właśnie przepis w związku z art. 2 ust. 6 a.s.c
powołany został przez organ pierwszej instancji jako podstawa materialnoprawna
decyzji odmawiającej wydanie stronie skarżącej wydania kopii karty aktu zgonu.
Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że organ odwoławczy utrzymując
w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji uznał, że „materialnoprawną
podstawę orzekania...” stanowią przepisy ustawy a.s.c i przytoczył – m.in. przepis
art. 26 ust. 4 a.s.c. Nie zakwestionował także powołanej przez organ pierwszej
instancji podstawy prawnej decyzji – art. 2 ust. 6 w zw. z art. 26 ust. 4 a.s.c.
Podstawową kwestią w sprawie było więc ustalenie, czy organy miały podstawę
do orzekania o odmowie wydania kopii karty zgonu w formie decyzji administracyjnej. Mając na uwadze regulację wynikającą ze wskazanych wyżej przepisów
art. 2 ust. 1–6, oraz art. 26 ust. 4 a.s.c. uznać należy, że zaskarżona decyzja została
wydana bez podstawy prawnej. Poza przypadkami szczegółowo wymienionymi
w ustawie, o których była mowa wyżej (art. 103, 107, 112 a.s.c.), przepis art. 2
ust. 6 jest normą ogólną stanowiącą podstawę do wydawania przez kierownika
urzędu stanu cywilnego decyzji odmownej, jednak wyłącznie w przypadkach
odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Wydawanie dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego z całą pewnością
nie należy do czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, o których mowa
w art. 2 ust. 6, dla których to – w przypadku odmowy ich dokonania – przewidziano formę decyzji administracyjnej. Żaden też inny przepis ustawy a.s.c. nie
przewiduje formy decyzji administracyjnej dla odmowy wydania kopii dokumentu z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. W szczególności podstawy
takiej nie stanowi art. 26 ust. 4 a.s.c. Zatem organ wydający zaskarżoną decyzję
nie dysponował podstawą prawną do rozstrzygnięcia w przedmiocie odmowy
wydania żądanego przez skarżącą dokumentu w formie decyzji administracyjnej.
Podstawy takiej nie stanowił także zdaniem Sądu przepis art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2015. 1206).
Przepis ten ustanawia jedynie zasady współdziałania podmiotów w nim wskazanych z zakładem ubezpieczeń, przy czym wniosek zakładu o udzielenie informacji nie kreuje sprawy administracyjnej w rozumieniu art. 104 kpa. Wniosek
skarżącej nie zainicjował więc sprawy administracyjnej, którą należałoby rozstrzygnąć – w przypadku odmowy udzielenia informacji – w drodze decyzji
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administracyjnej. Zauważyć należy, że obowiązku załatwienia sprawy w formie
decyzji nie można domniemywać, musi on wynikać z wyraźnej treści istniejącego
w porządku prawnym przepisu prawa materialnego dopuszczającego taką formę
kształtowania praw i obowiązków (por. wyrok NSA z dnia 14 października 2014
r., II GSK 343/13, G. Prawna S i A 12/2104/234)”.
Podobne stanowisko zajął WSA w Poznaniu w powołanym wyżej orzeczeniu gdzie w uzasadnieniu stwierdził, że „Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy
jasno wskazują w jakich przypadkach organ kończy postępowanie wydaniem
decyzji administracyjnej. W art. 2 ust. 5 i 6 p.a.s.c. wskazuje się, że odmowa
dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie
decyzji administracyjnej, a czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej
albo czynności materialno-technicznej. Zasadniczo ustawodawca przyjął więc
formę zakończenia sprawy w formie decyzji administracyjnej w przypadku
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Niewątpliwie wydanie kserokopii dokumentów z akt zbiorowych aktu urodzenia nie stanowi czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dla których przewidziano załatwienie sprawy
w formie decyzji administracyjnej. Również pozostałe przepisy ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego nie przewidują wydania decyzji o odmowie wydania
kserokopii dokumentów z akt zbiorowych. Podstawy prawnej do wydania takiej
decyzji próżno też doszukiwać się w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. W konsekwencji przyjąć należało, że załatwienie wniosku Skarżącej
powinno nastąpić w formie czynności materialno-technicznej”.
Argumentacja sądów nie jest pozbawiona racji. Zgodnie z wykładnią literalną należy zgodzić się z wydanym orzeczeniem, czyli dla odmowy dokonania
czynności, które nie są czynnościami z zakresu rejestracji stanu cywilnego forma
decyzji, której podstawą jest art. 2 P.a.s.c. jest niedozwolona. Z punktu widzenia wnioskodawcy sytuacja, gdy urzędnik pozbawia go możliwości wniesienia
odwołania, jest odejściem od zasady dwiunstancyjności. Jedyną możliwą drogą
byłoby wniesienie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi6 skargi do sądu administracyjnego.
Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego jest jedną
z najważniejszych zasad polskiego postępowania administracyjnego. Odejście
od tej zasady w działaniu organów administracji stanowiłoby poważne zagrożenie dla zasad demokratycznego państwa prawa oraz zasad ogólnych procedury
administracyjnej. Jedną z tych zasad jest miara sprawiedliwości proceduralnej, to
jest sposób stosowania reguł postępowania administracyjnego w taki sam sposób
w stosunku do każdego uczestnika procesu.
6

Dz.U. z 2016 r., poz. 718.
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Interpretacja przepisów powinna opierać się na podstawowym założeniu
wykładni prawa o racjonalności ustawodawcy. W myśl tej koncepcji prawodawca
racjonalny jest twórcą norm odtwarzanych przez interpretatora z tekstu prawnego. Koncepcja ta zmusza interpretatora do odtworzenia z tekstu prawnego
wysłowionych w nim norm prawnych jako wypowiedzi jednoznacznych. Nie
można dokonać interpretacji przepisów obecnie obowiązującej ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego bez analizy poprzedniego stanu prawnego. Analizując
ustawę z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego7 nasuwa się
pytanie czy zawierała ona podstawę do odmowy wydania odpisu. Sama ustawa
nie odsyłała do przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
a zgodnie z art. 7 ust. 4 P.a.s.c. z 1986 formę decyzji przewidywała tylko dla
odmowy dokonania innych czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego
mogących mieć wpływ na stan cywilny osoby. Odmowa wydania odpisu czy
dokumentów z akt zbiorowych nie mieściła się więc w tej podstawie prawnej.
Jednakże wypracowana praktyka oraz orzecznictwo sądów nie kwestionowały sposobu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 27 listopada 2015 r.8 wskazał, że „odmowa
dokonania czynności materialno-technicznej powinna być dokonana w drodze
decyzji, albowiem jest to negatywne rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej,
o której załatwienie wnosi strona mająca w tym interes prawny [...]. Zarówno we wcześniejszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak
i w aktualnych orzeczeniach sądów administracyjnych obu instancji, dopuszcza się w określonych sprawach administracyjnych, aby pozytywne załatwienie
sprawy nastąpiło poprzez podjęcie czynności materialno-technicznej, jednak
odmowa dokonania takiej czynności winna być dokonana w drodze decyzji
[...]. Należy podkreślić, że również w doktrynie dostrzega się potrzebę rozróżnienia czynności polegających na potwierdzeniu istnienia prawa, od przypadków
gdy dochodzi do odmowy podjęcia takich czynności. Odmowa potwierdzenia
uprawnienia stanowi władcze, jednostronne rozstrzyganie o czyichś uprawnieniach lub ich braku [...]. Za przekonujący należy uznać również pogląd wyrażony
w orzecznictwie i piśmiennictwie, iż z treści art. 104 K.p.a. można wyprowadzić
kompetencję organu do wydania decyzji administracyjnej w każdej sprawie wymagającej rozstrzygnięcia, chyba, że przepis prawa wyraźnie wyłącza możliwość
wydania decyzji [...]. Ponadto należy zauważyć, że taka forma załatwienia sprawy,
umożliwiająca instancyjną i pozainstancyjną kontrolę zgodności rozstrzygnięcia
z prawem, w najlepszy sposób chroni zarówno interes społeczny, jak i interes
indywidualny strony [...]”.
7
8

Tekst jedn.: Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986].
Sygn. akt I OSK 2741/15.
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 września 2009 r.9, oddalił skargę T. L. na decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie
odmowy wydania odpisu zupełnego aktu zgonu. W uzasadnieniu Sąd podniósł,
że podstawą prawną rozstrzygnięcia w tej sprawie jest przepis art. 83 ustawy
z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Odmowa wydania
odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych „powinna nastąpić
w formie decyzji administracyjnej z podaniem w jej uzasadnieniu przyczyn, dla
których wniosek nie mógł zostać uwzględniony”10.
Stosując prawo nie opieramy się o zasadę automatyzmu. Rozpatrując konkretny przypadek należy wziąć pod uwagę tak przepisy prawa jak również cel,
któremu służy regulacja. Opierając się na przytoczonej powyżej argumentacji,
art. 26 lub art. 45 P.a.s.c. oraz art. 104 K.p.a., powinny stanowić podstawę do
wydania decyzji w każdej sprawie wymagającej rozstrzygnięcia, poza sprawami
z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Reasumując po lekturze uzasadnień do wyroków WSA w Krakowie i w Poznaniu wydawałoby się, że dla uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych ustawodawca wprost w ustawie powinien zamieścić katalog czynności, dla których
odmowa powinna nastąpić w formie decyzji, przyjmując założenie, że art. 2 P.a.s.c. stanowi podstawę odmowy wydania odpisu czy dokumentów z akt zbiorowych. Dokonana analiza przepisów poprzednio i obecnie obowiązujących
przepisów wskazuje, że byłoby to błędne założenie. Przepis art. 2 P.a.s.c. nie
powinien stanowić podstawy odmowy dokonania innych czynności niż czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Skoro w poprzednim stanie prawnym, przy braku odesłania do K.p.a., forma odmowy dokonania określonych czynności następowała na podstawie tego
aktu prawnego, tym bardziej w dzisiejszym stanie prawnym jest to oczywiste.
Wszakże USC wykonują zadania z zakresu administracji publicznej, a K.p.a. jest
podstawową ustawą regulującą działania administracji.
Wydaje się, że intencją ustawodawcy nie było pozbawienie wnioskodawcy
dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego co prowadzi niewątpliwie
do pogłębienia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej.

9

Sygn. akt IV SA/Wa 763/09.
Por. wyrok NSA w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1993 r., sygn. akt S.A./Gd 2261/92 – wyrok
ten jest również przytaczany w innych orzeczeniach dot. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego.
10

Anna Opara-Rak*

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Część 2. Ewidencja dokumentacji

Kontynuując temat funkcjonowania archiwum urzędu stanu cywilnego rozpoczęty w ubiegłym numerze „Metryki”1 w niniejszym tekście przedstawię zasady
sporządzania ewidencji dokumentacji przechowywanej w USC oraz wymagane
formularze. Te ostatnie podzielić można na kancelaryjne, uzupełniane w procesie
tworzenia akt oraz druki archiwalne wypełniane dla dokumentacji zakończonej.
Czynności kancelaryjne w urzędach stanu cywilnego do 2016 r. były prowadzone w tzw. systemie tradycyjnym, a powstająca dokumentacja miała postać
ksiąg oraz teczek aktowych. Zdecydowana większość pism gromadzonych, napływających lub tworzonych w USC powstawała w związku z załatwianiem spraw,
co w konsekwencji prowadziło do formowania z korespondencji tzw. akt spraw2.
Wyjątkiem były zawsze księgi metrykalne egzemplifikujące w XXI stuleciu tzw.
księgi wpisów oraz alegata i skorowidze do nich.
Dokumentacja tworząca akta sprawy, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną3,
powinna być przyporządkowana do symbolu dziesiętnego pochodzącego z jednolitego rzeczowego wykazu akt4, by możliwym było nadanie jej znaku sprawy
* Dr Anna Opara-Rak, „AD Acta” Konsulting i usługi kancelaryjno-archiwalne.
1 A. Opara-Rak, Archiwum urzędu stanu cywilnego. Część 1. Uwagi formalno-prawne, „Metryka
Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2016, nr 1, s. 237–241.
2 Całość dokumentacji, bez względu na technikę jej wytwarzania i postać fizyczną, zawierająca informacje potrzebne przy rozpatrywaniu danej sprawy, która odzwierciedlać będzie cały
proces jej prowadzenia.
3 Obowiązuje Instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).
4 Jednolity rzeczowy wykaz akt – wykaz haseł wyrażający rzeczową klasyfikację dokumentacji twórcy zespołu niezależnie od jego struktury organizacyjnej, oparty o dziesiętny sposób sygnowania haseł klasyfikacyjnych oraz zawierający kwalifikację archiwalną akt.
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i określenie kategorii archiwalnej, tj. okresu przechowywania5. W tym celu w segregatorze, w którym faktycznie akta spraw narastały należało prowadzić spis
spraw. Ten formularz papierowy lub spis elektroniczny zakładany był odrębnie
na każdy rok kalendarzowy i musiał mieć, co najmniej następujące rubryki: rok,
oznaczenie komórki prowadzącej sprawę, czyli USC, symbol i hasło z wykazu akt,
a także liczbę porządkową określający numer danej sprawy, jej tytuł, oznaczenie
nadawcy, daty wszczęcia i zakończenia sprawy oraz uwagi o sposobie załatwienia.
Przykładowy formularz spisu spraw6

Oznaczenie Symbol Oznaczenie
referenta kom. org.
teczki

Tytuł teczki wg wykazu akt

Lp.

SPRAWA
(krótka treść)

znak pisma

z dnia

Data
wszczęcia
sprawy

Od kogo wpłynęła

Uwagi
ostatecznego
załatwienia

Rok

Prowadzenie spisów spraw jest ściśle powiązane z nadawaniem znaków
konkretnym sprawom i grupowanie jednorodnej tematycznie dokumentacji
w teczkach. Znaki spraw powinny identyfikować np. zaświadczenia wydawane
stronom przez USC, odpisy aktów stanu cywilnego, decyzje w sprawach zmiany
imion i nazwisk, czy ustalaniu brzmienia ich pisowni. Elementy znaku sprawy
oraz ich kolejność są określane w instrukcjach kancelaryjnych7 obowiązujących

5

Obowiązek prowadzenia bezdziennikowego systemu kancelaryjnego, opartego o rzeczowy
wykaz akt wprowadzony został art. 5 i 6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1446, ze zm.).
6 Artykuł zawiera przykładowe wzory formularzy, uwzględniające minimalną ilość ich elementów. Należy pamiętać, że każdy podmiot może opracować własne wzory spisów kancelaryjno-archiwalnych z dodatkowymi kolumnami np. polem Uwagi, które zostaną wprowadzone do
powszechnego stosowania zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej.
7 Por. H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010, s. 34, 83;
M. Konstankiewicz, Udział w stanowieniu aktów normatywnych jako forma działania administracji archiwalnej w zakresie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, [w:] Archiwistyka
oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana
profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011,
s. 138.
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w urzędach miast, gmin8 i z reguły składać się powinny ze skrótu USC, symbolu klasyfikacyjnego z rzeczowego wykazu akt odpowiadającemu tematyce
materiałów, kolejnego numeru wynikającego ze spisu spraw oraz oznaczenia
roku, w którym dana sprawa się rozpoczynała (np. USC-5135.23/08, USC-I.
5355.17.2014). Spis spraw, jest obok dziennika korespondencji lub rejestru przesyłek wpływających i wychodzących9 środkiem ewidencji dokumentacji założonym przez referentów10 i uzupełnianym przez nich systematycznie w skali
roku, w związku z prowadzonymi sprawami. Odmienny charakter mają spisy
zdawczo-odbiorcze dokumentacji, które są ewidencją teczek zawierających wyłącznie zakończone akta spraw.
Przykładowy formularz spisu zdawczo-odbiorczego
....................................................
(nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnej)

Lp.

Znak
teczki

1

2

Spis zdawczo-odbiorczy akt nr .......

Miejsce przeTytuł teczki Daty skrajne
Liczba chowywania
Kat. arch.
lub tomu
od – do
teczek akt w archiwum
zakładowym
3

4

5

6

7

Data zniszczenia akt
lub data przekazania
materiałów do Archiwum Państwowego
8

Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza komórka organizacyjna jednostki, którą niewątpliwie jest urząd stanu cywilnego funkcjonujący w strukturze urzędu gminnego lub miejskiego. Z założenia spisy przygotowuje się odrębnie dla
dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (akta kategorii B5, B10,
B50, BE5, BE10, BE50) i odrębnie dla materiałów archiwalnych. Te pierwsze
należy wykonać w trzech egzemplarzach, zaś dla kategorii A opracować cztery.
8

Zarządzenie Nr 32 Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. P-13235-90, niepublikowane; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112,
poz. 1319); zmienione Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 69, poz. 636); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych...
9 Zgodnie z treścią Instrukcji kancelaryjnej kierownik jednostki organizacyjnej może ustalić
listę przesyłek nieotwieranych przez tzw. punkt kancelaryjny (np. Sekretariat, Kancelaria ogólna),
na której z reguły znajduje się korespondencja kierowana do urzędu stanu cywilnego. Wówczas
w USC prowadzone są rejestry przesyłek wpływających i wychodzących.
10 Kancelaryjne określenie osoby prowadzącej sprawę, pracownika merytorycznego. Referentem może być inspektor, główny księgowy, kierownik USC, a także wójt, czy burmistrz o ile
prowadzą sprawy i tworzą akta spraw.
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Dodatkowy egzemplarz jest przekazywany właściwemu archiwum państwowemu według ustalonej między podmiotami procedury. Akta ujęte w spisach zdawczo-odbiorczych kategorii B, po upływie dwóch lat kalendarzowych od rocznej
daty ich zakończenia, powinny być przekazane do zasobu archiwum zakładowego funkcjonującego dla UG, UMiG lub UM11. Dotyczy to konkretnych teczek
z dokumentacją, których kwalifikacja archiwalna określona została w wykazie
akt. Ponadto z USC do archiwum urzędu gminy lub miasta powinny być oddane, ale na podstawie oddzielnej ewidencji, teczki z następującymi materiałami
archiwalnymi: Statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów oraz Nadawanie medali
za długoletnie pożycie małżeńskie. Dokonując ewidencjonowania akt w USC
należy zwrócić szczególną uwagę na – określony w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r.12 – obowiązek weryfikacji kwalifikacji
archiwalnej. Polega on na ustaleniu dla teczek rzeczowych najwyższej kategorii archiwalnej w oparciu o wykazy akt obowiązujące w czasie, gdy posiadana
przez USC dokumentacji powstawała lub była gromadzona. Praktyczne zasady
przeprowadzenia weryfikacji okresów przechowywania teczek aktowych określiła Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych publikując je w formie, tzw.
Informacji nr 11 NDAP w Internecie13.
Uwzględniając przekazania wymienionej już dokumentacji, w archiwum USC
ma z kolei pozostać i być przechowywana przez 100 lub 80 lat14 wyłącznie ta bezpośrednio związana z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów. Zasób archiwum
urzędu stanu cywilnego tworzą tym samym, będące materiałami archiwalnymi
księgi metrykalne, akta zbiorowe i alegata, a także skorowidze. Zasady ewidencjonowania tych akt różnią się od sposobu inwentaryzacji opisanej już dokumentacji
„obsługi USC”, gdzie nadana teczkom kategoria A lub B definiuje konieczność
tworzenia odrębnych spisów zdawczo-odbiorczych akt. Tu oddzielne spisy zdawczo-odbiorcze należy sporządzać dla przyszłych zespołów archiwalnych15, które
utworzą materiały powstałe w wyniku działalności jednostki wyznaniowej, mającej
11

Por. M. Konstankiewicz, Status archiwum bieżącego we współczesnym prawie archiwalnym,
[w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki,
pod red. R. Degena, M. Jabłońskiej, W. K. Roman, Toruń 2016, s. 94–95.
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 1446, ze zm.
13 Informacja nr 11 – praktyczna realizacja w środkach ewidencyjnych archiwum zakładowego
zmiany kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, dostępna w Internecie pod bezpośrednim adresem: https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85/instrukcje-i-wykazy-akt/stosowanie-rozporz%C4%85dzenia-prm-z-dnia-18stycznia-2011-r; (dostęp z dnia 8 grudnia 2016 r.).
14 Art. 28 Ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1741, ze zm.).
15 Polski Słownik Archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej, Warszawa 1974, s. 91.
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uprawnienia do prowadzenia księgi parafii, okręgu bóżniczego lub urzędu stanu
cywilnego. Przykładowe nazwy zespołów, a więc i tytuły spisów zdawczo-odbiorczych określone zostały w załączniku nr 4 do Wskazówek metodycznych dotyczących szczegółowych zasad przejmowania i opracowywania akt stanu cywilnego16.
Spisy zdawczo-odbiorcze powinny obejmować całość akt metrykalnych papierowych zgromadzonych i sporządzonych w USC przez cały okres funkcjonowania
urzędów, tj. od 1946 do momentu ich przejścia na elektroniczny system prowadzenia rejestru stanu cywilnego. Można zaryzykować stwierdzenie, że produkcja
papierowych akt metrykalnych należy do przeszłości.
Materiały archiwalne podzielić należy, biorąc pod uwagę twórcę, na trzy
grupy: akta własne (od 1946 r., lub od momentu utworzenia danego USC);
odziedziczone (wytworzone przez kościoły i związki wyznaniowe do 1945 r.);
obce wytworzone przez inne USC, np. funkcjonujące przy Prezydiach Gromadzkich Rad Narodowych w latach 50. lub zlikwidowane w wyniku zmian granic
administracyjnych). Po zidentyfikowaniu twórców materiałów można – po rozdzieleniu na grupy – ewidencjonować akta. Jednostkę inwentarzową stanowić
powinna odrębna fizycznie księga, poszyt.
Układ akt na spisach zdawczo-odbiorczych może być dwojaki. Jeżeli przyjmie się za kryterium podstawowe chronologię to należy akta układać narastająco
latami. Wyselekcjonować dotyczące danego roku kalendarzowego: księgę, alegata, skorowidze rozpoczynając inwentaryzację od tych najstarszych. Dla przykładu na spisie pod kolejnymi liczbami porządkowymi (lp.) powinny następować
po sobie kolejno: 1. Akta urodzeń z 1810 r.; 2. Akta małżeństw z 1810 r.; 3. Akta
zgonów z 1810 r.; 4. Akta urodzeń z 1811 r.; 5. Akta małżeństw z 1811 r.; 6. Akta
zgonów z 1811 r. itd. Ten sposób, z uwagi na istnienie ksiąg łączonych (z kilku,
a nawet kilkunastu lat) lub braki w dokumentacji, nie jest doskonały.
Godna polecenia jest natomiast tzw. systematyzacja rzeczowo-chronologiczna jednostek. Polega ona na wyodrębnieniu w aktach danego twórcy (np. aktach konkretnej parafii, danego okręgu bóżniczego, czy odrębnego USC) grup
dokumentacji takich jak: akta urodzeń; wykazy konfirmowanych; księgi komunikujących i penitentów; zapowiedzi, akta małżeństw, legata; akta zgonów;
księgi łączne; pomoce kancelaryjne, a zachowane indeksy należy umieścić bezpośrednio po aktach, których one dotyczą. Grupy akt zwane seriami dają się
w praktyce dość łatwo wyodrębniać, z uwagi na rzeczywisty, fizyczny układ
akt metrykalnych na regałach w USC. Z uwagi potrzebę szybkiego dotarcia do
16

Wskazówki zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego, Dostępne w Internecie
pod bezpośrednim adresem: http://archiwalna.archiwa.gov.pl/pl/prawo/70-akty-normatywnenaczelnego-dyrektora-archiwow-pastwowych.html [dostęp on-line: 8 grudnia 2016 r.].
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konkretnego dokumentu pracownicy urzędów stanu cywilnego układają przecież
na odrębnych regałach księgi urodzeń w kolejności chronologicznej, odrębnie
księgi małżeństw i zgonów. Zaproponowana metodyka ewidencjonowania wydaje się tym samym naturalnym przeniesieniem stanu faktycznego z szaf urzędu
na spisy, jednak przy uwzględnieniu podziału na twórców dokumentacji.
Typowe spisy zdawczo-odbiorcze składają się z ośmiu kolumn. Sześć pierwszych odzwierciedla opis teczek aktowych, zaś dwie ostatnie odnoszą się do przechowywania materiałów w archiwum. W polu siódmym, w przypadku małych
USC, gdzie jest jedno pomieszczenie z aktami, można oznaczać regały i półki
w szafach odpowiednio rzymskimi i arabskimi numerami. W sytuacji dużych
urzędów należy zawsze w spisie zdawczo-odbiorczym określać miejsce przechowywania dokumentacji. Dla przykładu w kolumnie szóstej spisu, w miejscu
odnoszącym się np. do księgi z aktami urodzeń przechowywanej w magazynie
2, na regale trzecim, na półce piątej, trzeba wpisać skrót: mag. 2, III/7, który
pozwoli swobodnie odnaleźć wolumin. Ostatnia kolumna spisu zdawczo-odbiorczego jest uzupełniana w chwili „pozbycia się” dokumentacji. W odniesieniu
do akt kategorii A wpisuje się tam datę przekazania materiałów do archiwum
państwowego, zaś dla kategorii B datę zniszczenia akt wraz z numerem zgody
na ich brakowanie wydaną przez archiwum państwowe.
Mimo, iż nie wszystkie archiwa państwowe wymagają prowadzenia przez
urzędy stanu cywilnego głównego środka ewidencyjnego zasobu, jakim jest wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, pragnę zachęcić do jego założenia.
Przykładowy formularz wykazu spisu zdawczo-odbiorczego
W YKA Z SPISÓW ZDAWCZO- ODBIORCZYCH
Nr spisu Data przyjęcia akt Nazwa urzędu stanu cywilnego
1

2

3

Liczba pozycji spisu/teczek

Uwagi

4

5

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych jest w praktyce rejestrem wszystkich
sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych dla materiałów przechowywanych
w archiwum USC. Z wykazu, prowadzonego w sposób ciągły i niezależny od
upływu roku kalendarzowego, pochodzą numery nadane konkretnym spisom
(por. kolumna 1 wykazu). Pole „data przyjęcia akt” nie musi być wypełniane,
ponieważ nie zawsze da się ten fakt ustalić. W miejscu tym można jednak wpisać
datę stworzenia spisu zdawczo-odbiorczego. W kolumnie trzeciej podać trzeba
nazwę twórcy dokumentacji, czyli tytuł przyszłego zespołu archiwalnego. O ustaleniu tej nazwy piszę dalej w kontekście tworzenia spisu materiałów archiwalnych
zespołu archiwalnego. Kolejne pole ma zawierać informację o fizycznej ilości
teczek, ksiąg, poszytów. Ostatnia zaś rubryka może określać chronologię akt
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ujętych w danym spisie, np. dla akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
maksymalne daty skrajne wyznaczą lata 1910–1945. W tym miejscu można
również zasygnalizować braki w dokumentacji spowodowane przez okupację,
pożar, kradzież, np. 1810–1939, 1945. W oparciu o zaprowadzony w USC
wykaz spisów zdawczo-odbiorczych możliwe jest oznaczenie poszczególnych
jednostek inwentarzowych identyfikującymi je sygnaturami archiwalnymi. Są
one niezmiennymi i niepowtarzalnymi znacznikami danej księgi definiującymi
jej miejsce w archiwum USC. Sygnatura musi być dwuelementowa. Składa się
z numeru spisu zdawczo-odbiorczego (pochodzący z wykazu spisów) łamanego przez liczbę porządkową pozycji teczki w spisie. Egzemplifikując: materiały
archiwalne wytworzone przez Urząd Stanu Cywilnego w Zielonym Wąwozie
z lat 1955–1959 zostały ujęte w spisie zdawczo-odbiorczym o numerze siedem.
Księga Akta małżeństw z 1956 r. stanowi piątą pozycję w tym spisie, dlatego
oznaczona zostanie sygnaturą 7/5.
Obowiązkiem USC wynikającym z Prawa o aktach stanu cywilnego oraz
Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest systematyczne przekazywanie materiałów do archiwum państwowego. Procedura określona została
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej17. Przy oddawaniu ksiąg do archiwum państwowego urząd musi przygotować
wymagane prawem dokumenty. Należy do nich spis materiałów archiwalnych
zespołu archiwalnego przekazywanych do archiwum państwowego, którego elementy precyzuje Standard ewidencjonowania18. Niezbędne treści spisu przedstawiam we wzorze zamieszczonym poniżej.
Przykładowy formularz spisu materiałów archiwalnych
zespołu archiwalnego przekazywanych do archiwum
Spis materiałów archiwalnych zespołu archiwalnego: ...............................
nazwa jednostki, której materiały są przekazywane do archiwum państwowego
aktowych z lat ........................ w ilości ............................. jednostek*
informacja o rodzaju materiałów, datach skrajnych oraz liczbie jednostek w spisie
przekazywanych do ............................ (nazwa właściwego archiwum państwowego)
Lp.
1

17

Znak akt/znak sprawy Sygnatura archiwalna Tytuł jednostki
2

3

4

Daty roczne

Uwagi

5

6

Dz. U. 2015, poz. 1743.
Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych, stanowiące załącznik nr 4 do Rozporządzeniu Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r.
18
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Nazwa zespołu archiwalnego akt stanu cywilnego jest tytułem umownym
i składa się z określenia rzeczowego (Akta stanu cywilnego), nazwy jednostki administracyjnej organizacji kościelnej (parafia, gmina wyznaniowa, okręg
bóżniczy), nazwy wyznania (np. ewangelickie, prawosławne, rzymskokatolickie),
nazwy geograficznej siedziby (nazwa miejscowości). Przykładowe nazwy, a także
układ dokumentacji w ramach zespołów są podane w bazach danych prowadzonych przez archiwa państwowe, udostępnianych on-line przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych19. Zespoły akt urzędów stanu cywilnego otrzymują
nazwę twórcy, czyli nazwy urzędu i jego siedziby np. Urząd Stanu Cywilnego
w Dolnym Wyżnym.
Przedstawiając cztery główne środki ewidencyjne dokumentacji należy
zasygnalizować kwestie zewnętrznego opisu jednostek archiwalnych, którymi
w archiwach urzędów stanu cywilnego są przede wszystkim księgi, ale także
poszyty i teczki aktowe. Zaznaczyć muszę, że poprawne sporządzenie spisów
zdawczo-odbiorczych zależy tak naprawdę od prawidłowo przygotowanych materiałów. Wiedza o konstrukcji znaku teczki, dwuelementowym tytule teczki,
a także ustaleniu okresu jej przechowywania przekłada się na bezpośrednio na
jakość ewidencji. Tematowi opisu jednostki archiwalnej poświęcono serię artykułów20 i rozprawę doktorską21, co dowodzi, że temat jest obszerny i złożony.
Pozwolę sobie przedstawić sygnalizowane zagadnienie w kolejnym tekście, mam
nadzieję, opublikowanym na łamach „Metryki”.

19

Szczegółowe informacje dostępne w Internecie pod bezpośrednim adresem: http://baza.
archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php l=pl&mode=search&nrarchiwum=0&nrzespolu=&zesp1=&
operator=and&zesp2=&kat=urz%EAdy+stanu+cywilnego+i+akta+metrykalne&dzial=0&bib1
=&boperator=and&bib2=&zaw1=&zoperator=and&zaw2=&data1=&data2=&p=1&szukaj=1,
lub http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php [dostęp on-line: 8 grudnia 2016 r.].
20 Por. E. Markowska, Problem analizy i opisu treści jednostek archiwalnych w polskiej literaturze
naukowej, „Archiwista Polski” 2010, r. 9, nr 2, s. 29–52.
21 Tejże, Opis zawartości jednostek archiwalnych w świetle przepisów metodycznych i literatury
wybranych krajów europejskich, UMCS, Lublin 2012.

Irena Powroźnik*

Jak się (nie) stresować

Drogi kierowniku USC, zapewne nie raz i nie dwa coś Cię zestresowało.
Czasami było to związane z Twoją pracą, czasami ze sprawami prywatnymi, a czasami to wszystko się skumulowało i nie pozwalało Ci normalnie funkcjonować.
Chciałabym więc dzisiaj poruszyć z Tobą temat stresu. Sprawdzić czym tak naprawdę jest ten potwór i poszukać sposobów jak sobie z nim radzić.
Zanim powiem Ci co ja myślę o stresie, odpowiedz sobie na jedno proste
pytanie. Czym dla Ciebie jest stres – to Twój wróg czy przyjaciel? Przeszukując
internet znalazłam wiele artykułów o szkodliwości stresu. O tym, że osłabia układ
odpornościowy, powoduje choroby, prowadzi do bezpłodności, niszczy relacje,
rozbija związki itd. Wychodzi więc na to, że stres jest wrogiem i to bardzo niebezpiecznym. Czy możliwe jest, żeby zamienić go w przyjaciela? I czy lepiej się
z nim zaprzyjaźnić czy nauczyć się go zwalczać?
W jednej z książek trafiłam na taką definicję: „stres to szkodliwa reakcja
ludzi na nadmierną presję lub innego rodzaju wymagania im stawiane”1. Mówiąc
inaczej jest to reakcja na różnego rodzaju bodźce. Przyjmijmy, że nazwiemy je
zgodnie z terminologią stosowaną przez autora „stresorami”. Wiesz już w takim
razie, że nie sama sytuacja jest stresująca – chodzi o Twoją reakcję. Ale ja powiedziałabym więcej – największe znaczenie ma Twoja interpretacja! Nie mówiąc
już o tym, że często jest to nadinterpretacja...
Przypomnij sobie teraz jakiś stresujący moment w Twoim życiu: utknięcie
w korku, wizytę u lekarza, ważny egzamin, przemówienie publiczne, własny ślub
czy co tam Ci jeszcze przychodzi do głowy. Pomyśl najpierw – jak zareagowało Twoje ciało? Serce zaczęło mocniej uderzać, dłonie się spociły, pojawiły się
problemy żołądkowe, bóle głowy, może problemy ze snem? To tylko niektóre
z fizjologicznych objawów stresu, które dzieją się zupełnie niezależnie od nas.
* Mgr Irena Powroźnik, trener umiejętności miękkich.
1 M. Clayton, Zarządzanie stresem, czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, Samo Sedno
2012, s. 23.
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A co na to Twój umysł? Co wtedy pomyślałeś? „Wyrzucą mnie z pracy”, „nie
poradzę sobie”, „mam dość”?
Trafiłam niedawno na rewelacyjne wystąpienie „Jak zaprzyjaźnić się ze
stresem”2. Jego autorka – Kelly McGonigal, psycholog zdrowia – postanowiła
zmienić myślenie o stresie. Sama niegdyś przekonywała, że stres to wróg, a teraz
pokazała zupełnie inną perspektywę. Przywołała badanie, w którym pytano ludzi
o to, ile stresu doświadczyli w ubiegłym roku, a następnie o to czy wierzą w to,
że stres szkodzi ich zdrowiu. Później wykorzystano statystyki zgonów i wyniki
były zaskakujące. Okazało się bowiem, że u osób doświadczających stresu ryzyko
śmierci było wyższe aż o 43%. Ale uwaga – dotyczyło to tylko tych badanych,
którzy wierzyli, że stres im szkodzi! Jeszcze ciekawsze jest to, że u osób, które
doświadczyły dużej dawki stresu, ale nie wierzyły w jego szkodliwość, nie stwierdzono zwiększonego ryzyka śmierci, w przeciwieństwie do osób, które stresowały się niewiele, ale uważały stres za niebezpieczny. Jak widzisz, nie zdajemy sobie
nawet sprawy, jak wiele przekonań siedzi w naszych głowach! Kelly McGonigal
zaprezentowała jeszcze jedno doświadczenie związane z mocniejszymi uderzeniami serca w trakcie stresu. Przywołując badanie realizowane przez naukowców
z Harvardu pokazała, że jeśli człowiek traktuje fizjologiczne objawy stresu jako
motywację i wezwanie do działania, jego tętnice zostają rozkurczone. Inaczej niż
wtedy, kiedy stres pojmujemy jako zagrożenie – wtedy tętnice kurczą się i mogą
prowadzić do chorób wieńcowych.
Okazuje się więc, że „nie taki stres straszny jak go malują”...
Jakie są w takim razie moje rady?
NIE BÓJ SIĘ STRESU

Jest on nieuniknioną częścią naszego życia. Czy nam się to podoba czy nie,
będzie się pojawiał. Dlatego nie traktuj go jak śmiertelnego wroga, a zaprzyjaźnij się z nim. Stres nie musi Cię niszczyć, może działać na Ciebie motywująco,
musisz „tylko” odpowiednio się do tego nastawić.
NIE NAKRĘCA J SIĘ

Wspomniałam wcześniej o nadinterpretacji... Jeśli stoisz w korku i wiesz, że
spóźnisz się do pracy, ale w głowie już masz taki obraz: spóźnię się, szef mnie wyleje,
nie będę miał z czego spłacać kredytu, stracę dom, rodzina się ode mnie odwróci,
to zrozumiałe jest to, że się boisz. Od Twojej interpretacji danego stresora zależy,
2

https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend?language=pl online [dostęp on-line: 6 grudnia 2016 r.].
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jak sobie poradzisz z sytuacją. Jeśli zaczniesz panikować, lamentować i w głowie
będziesz przewijać wszystkie czarne scenariusze, nic dziwnego, że nie będziesz
mógł zasnąć... Pamiętaj, że kiedy jesteś w silnym stresie i do tego uruchamia Ci się
element paniki, przestajesz myśleć racjonalnie. Wtedy na oczach masz „czarne okulary”, które przesłaniają Ci rozwiązanie problemu. A ono może być na wyciągnięcie
ręki, np. szybciej wyjechać z domu, żeby następnym razem już się nie spóźnić.
MYŚL

Kiedy pojawi się jakiś stresor, nie wyłączaj myślenia. To trudne, ale do zrobienia. Zastanów się, dlaczego ta sytuacja tak Cię stresuje, czy naprawdę jest
problemem i co możesz teraz zrobić. Skup się na działaniu i na wyjściu z danej
sytuacji. Szukaj rozwiązań, pomysłów, porad, poproś kogoś o pomoc. Nie zamykaj się w swoim świecie.
BĄDŹ PR ZYGOTOWANY

Oczywiście, że nie da się przygotować na wszystko i przewidzieć każdej
sytuacji. Ale zapanuj nad tym, nad czym masz możliwość. Jeśli czeka Cię wystąpienie publiczne, nie improwizuj, tylko dopracuj je wcześniej (przy okazji – następny artykuł będzie właśnie o tym). Jeśli spóźniasz się z płaceniem rachunków,
to albo popracuj nad organizacją swojego czasu i obowiązków, albo oddeleguj
to zadanie. Kiedy masz termin realizacji zadania w pracy, a nie wiesz, czy sobie
z nim poradzisz, nie bierz się za nie w ostatniej chwili. Zawsze możesz wcześniej
poprosić o pomoc czy o weryfikację i mieć dzięki temu czas na poprawę ewentualnych błędów. Jeśli wszystko będziesz zostawiać na ostatnią chwilę, nic dziwnego, że stres będzie miał większą siłę, a Ty będziesz obawiał się konsekwencji.
ZNA JDŹ CZ A S DL A SIEBIE

Każdy z nas potrzebuje czasu na odpoczynek. Możesz usiąść z dobrą książką, obejrzeć film albo włączyć swoją ulubioną muzykę. Możesz też ten czas spędzić aktywnie – iść na spacer, rolki, pobiegać czy na siłownię. Sam musisz wybrać,
co będzie dla Ciebie najlepszą formą odpoczynku. Jedno jest pewne – nie możesz
żyć w ciągłym biegu i zapominać o swoich potrzebach. I Twoje ciało, i umysł na
pewno na tym skorzystają.
PODEJMI J W Y Z WANIE

Nie zdziwię się, jeśli przeczytałeś ten artykuł i pomyślałeś „no co za głupoty!’ albo „jakby to było takie proste”. Oczywiście, że wyrobienie w sobie pewnych
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nawyków i postaw związanych ze stresem nie jest proste. Ale jest możliwe! Nie
będę Ci tu mówić „uwierz w siebie”, „możesz wszystko” ani „jesteś zwycięzcą”,
bo nie tędy droga. Jaka jest więc recepta? Musisz chcieć wprowadzić zmianę
myślenia i nad nią pracować. Czasem uda się szybciej, czasem wolniej, czasem
mimo sukcesu pojawią się momenty zwątpienia. Żaden artykuł, żaden warsztat,
żaden terapeuta nie będzie w stanie nic zmienić, jeśli sam nie weźmiesz się za
siebie. Wszystko siedzi w Twojej głowie, spróbuj. Następnym razem, kiedy znajdziesz się w stresującej sytuacji, weź głęboki oddech i pomyśl, że Twój organizm
właśnie przygotowuje się do działania. Działania zmierzającego do rozwiązania
problemu.
Zapewniam Cię, że nie da się nie stresować. To jest po prostu niemożliwe.
Możesz za to nauczyć się „lepiej” stresować – bez konsekwencji dla swojej psychiki, i swojego organizmu. To jak? Podejmiesz wyzwanie? Trzymam za Ciebie
kciuki!

Sławomir Wojciechowski*

Dalszy rozwój urzędów stanu cywilnego?

Od chwili wprowadzenia w życie gruntownych zmian w rejestracji stanu
cywilnego minęło ponad półtora roku. Zasięg wprowadzonych rozwiązań wywoływał wiele ambiwalentnych emocji zarówno po stronie samorządów, które
musiały sprostać nowym wymaganiom jak i po stronie autorów zmian. Obawy
względem wprowadzonych zmian potęgowane były także tym, że wiele z pośród wprowadzonych rozwiązań miało charakter pionierski. Nigdy dotąd nie były
stosowane w systemie administracji publicznej, w Polsce. Z racji tego nie było
możliwości aby przewidzieć wszystkie skutki wdrażanych rozwiązań.
Patrząc z perspektywy czasu na to wydarzenie oraz na obecny sposób funkcjonowania urzędów stanu cywilnego zasadne jest poddanie głębszej refleksji
w jakim zakresie wprowadzone rozwiązania poprawiły funkcjonalność USC,
a w jakim zakresie potrzebne są dalsze działania, które winny wyeliminować
słabe strony tychże instytucji? Diagnoza taka jest zasadna również z tego względu, że zgodnie z wymogiem art. 146 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego1, do końca kwietnia 2017 r. minister właściwy do spraw
wewnętrznych oraz minister do spraw informatyzacji są zobowiązani przeprowadzić analizę wpływu rozwiązań przyjętych w P.a.s.c.
Odnosząc się do powyższego zacząć należy od przypomnienia głównych
celów reformy rejestracji stanu cywilnego w Polsce. W uzasadnieniu do projektu
P.a.s.c. czytamy, że zasadniczym celem nowej regulacji jest podniesienie jakości
rejestracji stanu cywilnego oraz poprawa sprawności procesów administracyjnych, realizowanych przez państwo jako rejestratora zdarzeń. Cel ten winien
zostać osiągnięty przez zapewnienie wszystkim kierownikom USC w Polsce
możliwości prowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. rejestracji stanu cywilnego
w postaci elektronicznej. Nowe zasady prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
dotyczą między innymi:
* Mgr Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC w Nowej Soli.
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.]
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• odejścia od papierowej formy zapisu aktów stanu cywilnego na rzecz dokumentów elektronicznych;
• uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego w dowolnym USC;
• dostępu kierowników USC do wszystkich rejestrowanych w Polsce aktów
stanu cywilnego;
• bezpośrednią aktualizację danych w rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)
• umożliwienia komunikacji elektronicznej między obywatelem a urzędem
poprzez udostępnianie dokumentów w formie elektronicznej.
• uproszczenia postępowań administracyjnych poprzez odejście od wydawania decyzji administracyjnych na rzecz czynności materialno-technicznych:
• liberalizacji przepisów w zakresie małżeństw zawieranych poza USC.
• przeniesieniem kompetencji sądów na rzecz kierowników USC w sprawach unieważniania i prostowania aktów stanu cywilnego.
Czyniąc obiektywną ocenę należy stwierdzić w ujęciu ogólnym, że przeprowadzona reforma ma wymiar pozytywny. Większość z wyznaczonych celów
została bowiem osiągnięta. Czy w związku z tym można powiedzieć, że w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego nastąpi stabilizacja? Analizując oczekiwania
społeczeństwa, a także możliwości jakie obecnie dają najnowsze rozwiązania informatyczne stwierdzić należy bezsprzecznie, że wprowadzenie zmian z dniem
1 marca 2015 r. dopiero uruchomiło długi proces rozwoju tego obszaru administracji publicznej w Polsce.
Tempo zmian jakie występuje obecnie w każdej dziedzinie aktywności
człowieka uwidacznia, że jedyną stałą we współczesnym świecie jest zmienność.
Dotyczy to także administracji publicznej, a w niej dziedziny rejestracji stanu
cywilnego. Nadążenie za zmieniającymi się warunkami wymaga zupełnie nowego
podejścia do kreowania kolejnych rozwiązań, które sprostają nowoczesnym wymaganiom. Niezbędna w tym zakresie jest ścisła współpraca wszystkich podmiotów mających wpływ na rejestrację stanu cywilnego w Polsce: władze centralne,
administrację rządową i samorządową. W tym dyskursie oczywiście nie może
zabraknąć organizacji społecznych oraz przedstawicieli nauki. Wymiana informacji, a także bieżąca analiza sytuacji umożliwią bowiem precyzyjne i sprawne reagowanie na potencjalne zagrożenia oraz wytyczanie kierunku kolejnych zmian.
Współpraca w opisywanym wymiarze już funkcjonuje co jest także niewątpliwie pozytywnym aspektem. Znaczącą rolę odegrały w tym dyskursie
organizacje samorządowe, które wykorzystując potencjał intelektualny samorządów dają wymierne wsparcie dysydentom. Przykładem tego jest działalność
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), które
przewodzi obecnie w działaniach na rzecz rozwoju urzędów stanu cywilnego
w Polsce. Do jednych z najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie zaliczyć
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należy zrealizowane na początku bieżącego roku, wspólnie z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji badanie nad urzędami stanu cywilnego
w Polsce. Uzyskane wyniki z prawie pięciuset USC w Polsce stały się przyczynkiem do dalszych działań w zakresie rozwoju USC.
W ramach dalszej współpracy, pod koniec października br. odbyło się w siedzibie MSWiA pod przewodnictwem OPOSu spotkanie przedstawicieli władz
samorządowych, kierowników USC oraz władz centralnych (odpowiedzialnych
za rejestrację stanu cywilnego w Polsce), w ramach którego poczynione zostały ustalenia dotyczące powołania specjalnego zespołu skupiającego ekspertów
z dziedziny rejestracji stanu cywilnego. Zadaniem tego zespołu będzie analiza
aktualnych przepisów dotyczących zasad rejestracji stanu cywilnego na potrzeby cytowanego powyżej art. 146 P.a.s.c. Wyodrębnione zostaną przepisy, które
korzystnie wpłynęły na poprawę funkcjonowania USC. Mają one posłużyć jako
wzorzec do ewentualnych zmian prawnych w innych obszarach administracji
publicznej. Kolejną grupę będą stanowiły przepisy, które hamują lub utrudniają
obecnie pracę USC. Ta grupa norm prawnych będzie wymagała refleksji pod
kątem ich zmiany lub uchylenia. Analiza będzie dotyczyła także opracowania
koncepcji kolejnych nowych rozwiązań prawnych i informatycznych, które
umożliwią wprowadzenie dalszych korzystnych zmian. Istotne w tym działaniu
jest to, że będzie to wspólna praca przedstawicieli samorządów i administracji
centralnej. W ten sposób możliwe będzie wykorzystanie wiedzy i doświadczenia podmiotów, które na co dzień realizują zadania rejestracji stanu cywilnego.
Zasadne jest także aby takie działania wspierane były również wiedzą przedstawicieli świata nauki.
Szanse na zmianę dostrzec należy także w zakresie finansowania zadań zleconych. Jest to bowiem obszar, który nadal nie spełnia oczekiwań samorządów.
Po mimo podjętych do tej pory działań nad opracowaniem nowego systemu
dotacji celowych (idea budżetu zadaniowego) dysproporcje między rzeczywistymi kosztami funkcjonowania USC a wysokością dotacji celowych nie uległy
większym zmianom. Nadal urzędu stanu cywilnego zachowują sprawność dzięki
olbrzymiemu wsparciu finansowemu ze strony samorządów. Należy oczekiwać,
że zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
postulat podczas posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 25
października br. zostanie uwzględniony przez stronę rządową. Postulat niniejszy
zakłada powołanie zespołu ekspertów, którzy opracują na nowo system dotacji
celowych na zadania zlecone uwzględniający rzeczywiste koszty funkcjonowania USC. Założenia dotyczą także zapewnienia pełnej transparentności systemu
dotacji celowych poprzez zagwarantowanie udziału strony samorządowej w jego
opracowywaniu i monitorowaniu.
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Mając na uwadze powyższe uznać należy, że najbliższy czas będzie również
okresem kolejnych zmian w obszarze rejestracji stanu cywilnego. Wyzwanie jest
ambitne i złożone. Zakładając jednak, że wspólny dialog między podmiotami
odpowiedzialnymi za urzędy stanu cywilnego będzie przebiegał na zasadach
partnerskich jak to ma miejsce obecnie, istnieje duża szansa, że dalsze zmiany
przyniosą kolejne korzyści i poprawę efektywności funkcjonowania tego obszaru
administracji publicznej.

Sławomir Wojciechowski*

Raport z badania stan funkcjonowania
Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce

Wstęp

Zrealizowane badanie wynikało z potrzeby zebrania aktualnej wiedzy o stanie funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce. Dotychczas bowiem
urzędy stanu cywilnego nie były poddane tak wnikliwym badaniom o tak rozległym zakresie. Instytucje te realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które mają istotne znaczenie dla obywateli oraz administracji państwowej
(generują i przetwarzają podstawowe dane o wszystkich obywatelach). W tym
względzie niezwykle ważne jest zapewnienie należytej sprawności ich działania. Z racji ulokowania urzędów stanu cywilnego w strukturach administracji
samorządowej, główny ciężar odpowiedzialności z tym związanej spoczywa na
gminach.
Z dniem 1 marca 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego1, które to gruntownie zmieniły sposób funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce. Najważniejsze zmiany objęły między
innymi odformalizowanie sposobu prowadzenia spraw związanych z: rejestracją
stanu cywilnego, przejściem na informatyczny sposób rejestracji stanu cywilnego, utworzeniem centralnej bazy aktów stanu cywilnego, odmiejscowieniem
załatwiania spraw, delegowaniem nowych zadań na USC.
Wymienione zmiany spowodowały konieczność ponownego zdefiniowania
kryteriów określających warunki organizacyjne, kadrowe i finansowe urzędów
stanu cywilnego. Tak znaczące zmiany spowodowały także bardziej wyraziste uwidocznienie kwestii, które dotyczyły realizowanych przez gminy zadań
zleconych.
*
1

Mgr Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC w Nowej Soli.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm., [dalej cyt.: P.a.s.c.]
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Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych2. Zespół badawczy składał się z przedstawicieli: Zrzeszenia
Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Pomorskich, Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego oraz Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego z Lubartowa, Lubonia, Sierakowic, Wodzisławia Śląskiego i Nowej Soli. Partnerem
badania było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament
Spraw Obywatelskich).
Niniejszy raport, to efekt półrocznej pracy oraz szerokich konsultacji. Prezentuje on wyniki, których lektura umożliwi szersze poznanie aktualnych warunków funkcjonowania urzędów stanu cywilnego oraz dotykających te instytucje
problemów. Liczymy, że prezentowane wyniki spowodują otwarcie rzeczowego
dialogu i wymianę myśli w zakresie realizacji i sposobu finansowania zadań zleconych. Mamy nadzieję, iż przedstawione dane zostaną wykorzystane do tworzenia
dalszych zmian zarówno prawnych, jak i systemowych, w celu jeszcze bardziej
efektywnego działania administracji publicznej.
1. Główne cele i hipotezy badawcze

Współczesne standardy funkcjonowania administracji publicznej powodują, że instytucje wchodzące w skład tego systemu muszą dynamicznie reagować
na zmieniające się warunki otoczenia oraz oczekiwania społeczeństwa. Nieustanny postęp cywilizacyjny w każdym obszarze działalności ludzkiej powoduje, że
zmiana jest traktowana jako zjawisko powszechne i nieuniknione. Dla prawidłowego rozwoju oraz osiągnięcia założonych celów funkcjonowania organizacji
niezwykle istotne jest prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji obecnej, w której
organizacja się znajduje. Poznanie aktualnych warunków organizacji umożliwi
bowiem zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi pozwalających na zniwelowanie słabych stron, a także zwiększenie efektywności działania.
W obszarze administracji publicznej podstawowym czynnikiem, który
wyznacza sposób działania są przepisy prawa. Określają one zakres i sposób
działania każdej instytucji wchodzącej w skład ogólnego systemu administracji
publicznej. Konstrukcja przepisów prawnych powinna odpowiadać zarówno
2

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych to inicjatywa stworzenia platformy współpracy reprezentantów dziesięciu regionów Polski. Jesienią 2013 roku umowa wprowadziła samorządy z kilkunastu regionów (lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego,
mazursko-warmińskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego)
na wspólną ścieżkę lobbingu w kluczowych procesach legislacyjnych, mających bezpośredni
wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
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potrzebom państwa, jak i potrzebom społeczeństwa oraz uwzględniać możliwości organizacyjne aparatu administracyjnego. W tym przypadku zasadniczym
celem jest dążenie do jak najmniejszego sformalizowania zadań administracji
i unikanie zjawiska biurokratyzacji. Kolejnym wyznacznikiem sprawnego działania administracji publicznej jest wysoka efektywność przy relatywnie niskich
kosztach funkcjonowania. Powyższa idea powinna się przede wszystkim wyrażać w dążeniu do takiej organizacji systemu administracji, aby osiągnąć jak najwyższy stopień wydajności bez konieczności nadmiernego wzrostu wydatków
finansowych. Koszty funkcjonowania administracji powinny jednak uwzględniać
wszelkie inwestycje, które mają na celu poprawę warunków działania. Realizacja powyższych założeń dokonywana jest przez najważniejszy element każdej
organizacji – ludzi. Niezależnie od tego jak dobre będą przepisy prawa oraz jak
duże środki finansowe, sprawność działania administracji zależy przede wszystkim od zasobów ludzkich. Poza odpowiednią wiedzą merytoryczną niezwykle
ważną cechą jest kreowanie odpowiedniego etosu pracy urzędnika, który winien
wyrażać się w dążeniu do stałego rozwoju zawodowego oraz identyfikacji z celami organizacji. W tym względzie bardzo ważne jest stworzenie odpowiednich
warunków pracy, które umożliwią osiągnięcie wymienionych celów.
Przytoczone powyżej idee znajdują także odzwierciedlenie w obecnej
sytuacji, w jakiej znajdują się urzędy stanu cywilnego w Polsce. Analiza funkcjonowania tych instytucji wskazuje, że istotne jest poznanie dwóch obszarów:
wewnętrznego i zewnętrznego. Do czynników, które mają bezpośredni wpływ
na sprawność i skuteczność działania urzędów w wymiarze wewnętrznym zaliczyć należy przede wszystkim: zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe. Obszar zewnętrzny odnosi się do szeroko rozumianego otoczenia, w którym dana
organizacja funkcjonuje, oraz relacji które z tym otoczeniem zachodzą.
Niniejsze badanie dotyczy obszaru wewnętrznego urzędów stanu cywilnego. Głównym celem badania była analiza aktualnej sytuacji urzędów stanu
cywilnego w wymiarze organizacyjnym, kadrowym i finansowym. Wymienione
obszary są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urzędów i mają także
istotny wpływ na relacje urzędów z otoczeniem, w którym funkcjonują. Wskazać
należy, że z uwagi na zaistniałe w ostatnim czasie zmiany prawne, wymienione
obszary uległy znaczącym przemianom.
Obecnie następuje kształtowanie się nowych zasad i form funkcjonowania
badanych instytucji. Jest to proces złożony i długotrwały. Podjęte w jego zakresie działania powinny uwzględniać aktualne możliwości i warunki organizacji,
których te zmiany mają dotyczyć. Uzasadnia to konieczność wnikliwej diagnozy
obecnego stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego.
Z uwagi na możliwości organizacyjne oraz dużą złożoność zagadnienia
przyjęto założenie zbadania wewnętrznych warunków występujących w urzędach
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stanu cywilnego. W związku z powyższym, na potrzeby niniejszego badania przyjęto następujące hipotezy badawcze:
– w zakresie organizacyjnym urzędy stanu cywilnego wymagają znaczących
inwestycji obejmujących poprawę warunków pracy i obsługi klientów;
– w zakresie kadrowym urzędy stanu cywilnego wymagają zwiększenia zatrudnienia, uelastycznienia struktur organizacyjnych oraz dodatkowych nakładów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
– w zakresie finansowym – obecny system dotacji celowych na zadania
zlecone nie jest adekwatny do rzeczywistych kosztów funkcjonowania urzędów
stanu cywilnego ponoszonych przez gminy.
Powyższe hipotezy zostały przyjęte na podstawie analizy uwag kierowników urzędów stanu cywilnego zebranych przez zespół badawczy oraz materiałów
źródłowych.
2. Charakterystyka badanej populacji

Struktura organizacyjna urzędów stanu cywilnego w Polsce ulegała na
przestrzeni czasu wielokrotnym przemianom. Wynikało to głównie ze zmian
ustroju administracyjnego państwa. Powodowało to przede wszystkim zmiany
w liczbie urzędów. Obecnie w Polsce jest 2257 USC. Instytucje te ulokowane
są w gminach. Wykonywane przez nie zadania są zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rządowej. Gmina jest podstawowym okręgiem rejestracji stanu cywilnego. W zależności od potrzeb przepisy prawa dopuszczają utworzenie okręgu rejestracji stanu cywilnego dla więcej niż jednej gminy lub kilku okręgów
w jednej gminie. Organem odpowiedzialnym za rejestrację stanu cywilnego jest
kierownik USC, którym z mocy prawa jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Funkcję tę w określonych sytuacjach może pełnić inna osoba zatrudniona przez
organ gminy (tak zwany zawodowy kierownik USC). Instytucje te posiadają
zróżnicowaną strukturę organizacyjną, która uwarunkowana jest głównie charakterystyką otoczenia (miasto, wieś itp.), liczbą realizowanych spraw, warunkami
organizacyjnymi. Głównym kryterium podziału urzędów stanu cywilnego jest
rodzaj gminy, w obrębie której funkcjonują.
W wymiarze ogólnopolskim największy odsetek stanowią w tym przypadku USC zlokalizowane w gminach wiejskich (63%). Co czwarty USC (24,7%)
ma siedzibę w gminie miejsko-wiejskiej. Najmniejszą populację stanowią urzędy
stanu cywilnego ulokowane w gminach miejskich (12,3%). Mając na uwadze
liczbę obywateli, dane ogólnopolskie wskazują, że na jeden USC średnio przypada 17 tys. mieszkańców.
Wskazać należy, że liczba realizowanych spraw przez USC wzrasta proporcjonalnie do gęstości zaludnienia oraz rodzaju aglomeracji. Im większa
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miejscowość, oraz większa koncentracja instytucji generujących zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego tym większa ilość rzeczywiście realizowanych
zadań. Zależność powyższa ma istotne znaczenia dla oceny wyników badań. Bowiem wskazuje na istotne różnice w sposobie funkcjonowania USC. Powoduje
to tym samym, że w poszczególnych kwestiach nie jest możliwe stosowanie tych
samych kryteriów oceny. W tym celu konieczne było wytypowanie na potrzeby
niniejszego badania odpowiedniej próby badawczej, która poprzez proporcjonalne odwzorowanie głównych kryteriów populacji ogólnopolskiej umożliwiła
zagwarantowanie wysokiego poziomu reprezentatywności.
Udział w realizacji badania zadeklarowało 5 organizacji z województw: lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego3. Rozproszenie
terenu badawczego na wymienione powyżej regiony Polski spowodowało, że
w badaniu uczestniczyły instytucje funkcjonujące w zróżnicowanym otoczeniu
geograficznym, społecznym i gospodarczym. Badaniem zostało objętych 750
urzędów stanu cywilnego, co daje 33% populacji ogólnopolskiej.
Tab. 1. Struktura próby badawczej z podziałem na województwa
Liczba gmin

Gminy miejskie

Gminy
miejsko-wiejskie

Gminy
wiejskie

Liczba USC

lubelskie

213

20

23

170

199

lubuskie

83

9

41

33

65

pomorskie

123

24

18

81

106

śląskie

167

49

22

96

166

wielkopolskie

226

19

91

116

214

Województwo

Podział próby biorącej udział w badaniu (59% USC z gmin wiejskich, 26%
USC z gmin miejsko-wiejskich, 15% USC z gmin miejskich) odpowiada strukturze populacji w układzie ogólnopolskim.
Wskaźnik podziału na rodzaj okręgu funkcjonowania USC również odpowiada danym ogólnopolskim. Największy odsetek stanowią USC, których okręg
działania stanowi jedna gmina.
Z pośród USC, których okręg działania stanowi więcej niż jedna gmina,
najczęściej wskazywana była liczba dwóch gmin jako obszaru działania.
W odniesieniu do gęstości zaludnienia najliczniej reprezentowane były
USC zlokalizowane w okręgach liczących między 5 tys. a 10 tys. mieszkańców
(41,3%).

3

Związek Gmin Lubelszczyzny, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin
Pomorskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
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Ryc. 2. Podział USC/ okręg działania

Tab. 2. Podział USC z uwagi na gęstość zaludnienia
Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba USC (%)

do 5000

22,4

5000–10 000

41,3

10 000–15 000

13,5

powyżej 15 000

22,8

Odnosząc się do powyższych wskaźników próby badawczej przyjąć należy,
że uzyskane w badaniu wyniki są reprezentatywne dla całej populacji urzędów
stanów cywilnego w Polsce.
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3. Metodologia badań

Badanie funkcjonowania urzędów stanów cywilnego zostało podjęte z inicjatywy własnej Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.
Z uwagi na zakres tematyczny miało ono charakter eksploracyjny i opisowy. Wobec przyjętych ram czasowych zrealizowane badanie miało wymiar przekrojowy. W zależności od badanego zagadnienia eksploracja danych dotyczyła okresu
2013–2015 r. Realizacja badania została przeprowadzona w formie ankietowej.
Do tego celu przygotowany został kwestionariusz zawierający 45 pytań. Pytania
były standaryzowane (identyczne dla każdego badanego podmiotu). Ankieta
została rozesłana do urzędów za pośrednictwem poczty e-mail. Docelową grupą
respondentów byli kierownicy urzędów stanu cywilnego jako osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie badanych instytucji. Udział w badaniu był dobrowolny i poufny. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia
2016 r. Uzyskano zwrotnie 482 ankiety, co daje 21% populacji ogólnopolskiej
oraz 64% próby badawczej. Obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy
użyciu dedykowanego programu informatycznego SPSS.
4. Wyniki badań

Niniejszy raport zawiera zestawienie danych dotyczących funkcjonowania
urzędów stanu cywilnego w Polsce. Prezentowane wyniki badań odnoszą się do
trzech wymiarów: kadrowego, organizacyjnego oraz finansowego.
4.1. Wymiar kadrowy urzędów stanu cywilnego

Dokonując analizy struktury systemu rejestracji stanu cywilnego w Polsce
wyodrębnić można dwie grupy USC. Pierwsza najbardziej liczna to urzędy jednoosobowe, w których oprócz rejestracji stanu cywilnego pracownik wykonuje
szereg innych zadań (zleconych i własnych). Zgromadzone dane wskazują, że
największy odsetek USC zlokalizowany jest w gminach wiejskich (59%). W 84%
badanych podmiotów, pracownicy oprócz zadań dotyczących rejestracji stanu
cywilnego wykonują inne zadania, najczęściej dotyczą one pozostałych zadań
zleconych związanych ze sprawami obywatelskimi (ewidencja ludności, dowody
osobiste). Są także ośrodki, w których kierownik oprócz zadań zleconych wykonuje także zadania własne gminy. Wskazana zależność w największym stopniu
dotyczy USC zlokalizowanych w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich.
Wynika to głównie z faktu, że w tych jednostkach ilość zdarzeń z zakresu
rejestracji stanu cywilnego jest niewystarczająca dla wyodrębnienia pełnego etatu
dedykowanego tylko USC. Wyniki badań wskazują, że w strukturze organizacyjnej urzędu gminy tworzone są stanowiska pracy zawierające rozbudowane
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Ryc. 3. Czy osoby zatrudnione w USC wykonują inne zadania lub czynności/typ gminy?

zakresy obowiązków. Analiza wyników badań uwidacznia ponadto, że w wielu
gminach dobór zakresów obowiązków często przekracza możliwości percepcyjne
człowieka. Ponadto charakterystyka realizowanych zadań często nie jest spójna
i powiązana tematycznie. W związku z tym osoby pracujące na tych stanowiskach
nie mają możliwości na organizację pracy umożliwiającą skuteczne realizowanie
zadań. Poza pełnym zakresem zadań dotyczących rejestracji stanu cywilnego
urzędnicy realizują wiele zadań własnych gminy, których charakter często koliduje z funkcją kierownika USC.
W gminach wiejskich struktura USC ma najczęściej wymiar jednostanowiskowy i osoby zajmujące funkcję kierownika USC lub zastępcy muszą posiadać
wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wszystkich zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Wobec powyższego zasadne jest zapewnienie warunków umożliwiających zdobywanie odpowiedniej wiedzy merytorycznej, a także
organizacji warunków pracy pozwalającej na sprawne wykonywanie w ramach
jednego stanowiska różnych zadań.
W miarę wzrostu wielkości gminy, w obrębie której funkcjonuje USC, wzrasta także stopień specjalizacji stanowisk pracy. Drugą grupę stanowią urzędy,
które specjalizują się tylko w zadaniach rejestracji stanu cywilnego, posiadają
zazwyczaj złożoną i wyodrębnioną strukturę organizacyjną. Ilość zadań realizowanych przez USC jest proporcjonalna do wielkości obszaru jaki obejmuje
działalność danego urzędu. Powoduje to, że realizacja zdań z zakresu rejestracji
stanu cywilnego w największym stopniu obciążone są średnie i duże urzędy,
w których okręgu działania zlokalizowane są podmioty generujące zdarzenia
z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz występują duże skupiska ludzi (aglomeracje). Wewnątrz tej grupy urzędów zauważalna jest znacząca rozbieżność
względem złożoności struktury organizacyjnej. Typowy układ wewnętrzny USC
to stanowisko kierownika USC, zastępcy, oraz stanowiska pracowników USC.
Liczba stanowisk pracy zależna jest od liczby realizowanych zadań.
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Obowiązujące przepisy wskazują, że kierownikiem USC z mocy prawa jest
organ gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta. W uzasadnionych sytuacjach
na stanowisku kierownika USC może być zatrudniona inna osoba. Złożoność
oraz wielorakość zadań realizowanych przez USC nakładają wysokie wymagania
względem osób pełniących funkcję zawodowego kierownika USC. Charakterystyka zadań wykonywanych przez USC wymaga także gwarancji stałej dostępności obywateli do usług realizowanych przez badane instytucje.
Funkcję kierownika USC najczęściej pełnią osoby zatrudnione przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta – tak zwani zawodowi kierownicy. Sytuacja taka
ma miejsce w 70% badanych USC. W pozostałych urzędach funkcja kierownika
USC została zachowana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Najczęściej
zjawisko to występuje w USC zlokalizowanych w gminach wiejskich.
Tab. 3. Udział zawodowego kierownika USC/ typ gminy
Typ gminy

Czy w USC jest zatrudniona inna
osoba na stanowisku kierownika?

wiejska

miejsko-wiejska

miejska

tak

63,9

78,2

84,3

nie

36,1

21,8

15,7

W odniesieniu do jednostek, gdzie funkcję kierownika USC pełni organ
gminy, rzeczywista realizacja spraw merytorycznych w zdecydowanej większości
prowadzona jest przez pracownika USC. Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie
uczestniczy w załatwianiu spraw. Przyjąć zatem należy, że stanowisko kierownika
USC ma w tych jednostkach charakter pozorny.
Tab. 4. Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta jako kierownik USC realizuje osobiście czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego?
Kategorie odpowiedzi

Liczba odpowiedzi (%)

Tak, większość czynności realizuje osobiście

4,5

Tylko zatwierdza dokumenty w RSC

38,9

W ogóle nie realizuje czynności USC

56,7

Organ gminy z racji ilości obowiązków nie jest w stanie zagwarantować
wszystkich wymogów spoczywających na stanowisku kierownika USC. Charakter realizowanych w USC zadań powoduje, by pracownikami tych instytucji były
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę prawniczą, informatyczną oraz administracyjną. Potwierdzają to przepisy regulujące wymagania jakie są stawiane
osobom mającym pełnić funkcję zawodowego kierownika USC (wykształcenie,
staż pracy). Mając na uwadze ilość obowiązków oraz charakter funkcji organu
gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) uznać należy, że w urzędach, gdzie
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funkcja kierownika USC nie została scedowana na inną osobę, powinna nastąpić
weryfikacja zasadności takiego rozwiązania. Dodać należy, że obecne przepisy
regulujące funkcję kierownika USC w strukturze gminy nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom i wymagają zmiany. Wskazują na to liczne publikacje naukowe
oraz analizy prawne.
Przeprowadzone badania uwidoczniły także różnorodność struktur organizacyjnych USC. Co drugi z badanych urzędów ma jednoosobową strukturę
organizacyjną. Najliczniejszą grupę stanowią urzędy zatrudniające do 3 pracowników, łącznie 92% badanych USC. W 69% badanych organizacji dominuje zatrudnienie na pełen etat, w pozostałych forma zatrudnienia jest zróżnicowana.
Wielkość oraz złożoność struktury organizacyjnej USC jest mocno skorelowana
z ilością realizowanych spraw.
W badanym przedziale czasowym zaobserwowano dwa zasadnicze czynniki, które miały wpływ na duży odsetek zmian w zakresie fluktuacji kadr na
stanowiskach kierownika USC, zastępcy USC oraz pracowników USC. Pierwszy
czynnik związany jest z podniesieniem wymagań wobec osób na stanowisku
zawodowego kierownika USC oraz zastępcy. Nowe wymagania w tym zakresie
zaczęły obowiązywać w listopadzie 2014 r. Ustawodawca co prawda zagwarantował osobom pełniącym dotychczas funkcję kierownika USC oraz zastępcy
możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganego wykształcenia. Badania jednak uwidoczniły, że w dużej ilości jednostek takie rozwiązanie nie znalazło zastosowania. Drugi czynnik to zmiana przepisów dotyczących
całokształtu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego wynikająca z wejścia
w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowej ustawy P.a.s.c. i związanych z nią
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Ryc. 4. Czy z uwagi na zmiany sposobu funkcjonowania USC od 1 marca 2015 r. uległa zmianie
liczba osób zatrudnionych w USC/ typ gminy

Raport z badania stan funkcjonowania Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce

139

przepisów wykonawczych. Oba zjawiska, z uwagi na to, że wystąpiły w krótkim
odstępie czasu, w istotny sposób spowodowały, że w 43% badanych urzędów
nastąpiła w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. zmiana osoby na ww.
stanowiskach.
Zjawisko to częściej wystąpiło w USC zlokalizowanych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Pozyskane dane sugerują, że wymagania odnoszące się
do funkcji kierownika USC znacząco zawężają możliwość doboru kadry z zewnątrz. Kryterium wykształcenia oraz stażu pracy w sposób naturalny determinują pozyskiwanie doświadczonych pracowników, którzy posiadają odpowiedni
potencjał zawodowy umożliwiający płynne przejęcie obowiązków. Wymiana kadry urzędniczej choć najintensywniej przebiegała na przełomie 2014 i 2015 r.
jest procesem, który nadal występuje.
Zmiany kadrowe powstały także na skutek zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez USC. Z tego powodu w 15% badanych instytucji wzrosło zatrudnienie. Pozyskanie pracownika w 80% przypadków miało charakter wewnętrzny
i polegało na przesunięciu pracownika z innego działu urzędu gminy. Taka forma pozyskania pracowników dominowała w przypadku każdego rodzaju gminy.
Najczęściej wzrost zatrudnienia w USC występował w przedziale 1 etatu (67%).
Wzrost zatrudnienia o 2 etaty wystąpił w 26% badanych instytucji. Wzrost ilości
etatów najczęściej wystąpił w USC zlokalizowanych w gminach miejskich, co
potwierdza zależność większego obciążenia pracą tego typu jednostek.
Wśród badanych urzędów dominuje sposób zatrudnienia na cały etat (69%).
W co trzecim urzędzie występują mieszane formy zatrudnienia. Niepełne etaty
dotyczące realizacji spraw z zakresu USC występują najliczniej w okręgach należących do gmin wiejskich. W tych urzędach najczęściej stanowisko kierownika
USC lub zastępcy obarczone jest innymi zadaniami zleconymi lub zadaniami
własnymi gminy.
Spośród badanych urzędów 74% z nich posiada stanowisko zastępcy kierownika USC. Pozwala to sądzić, że w co czwartym USC nie ma stanowiska,
które w sytuacji nieobecności kierownika mogłoby wykonywać wszystkie zadania związane z rejestracją stanu cywilnego.
Zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego cechują się dużym poziomem
złożoności i rozbieżności prawnej. Wymaga to znajomości przepisów prawa krajowego oraz międzynarodowego. Ponadto w urzędzie stanu cywilnego przeplatają się różne dziedziny prawa: prawo cywilne, osobowe, administracyjne. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że obecnie w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego
zaobserwować można dynamiczne zmiany w kształtowaniu się przepisów prawa.
W związku z powyższym istotne jest aby kierownik USC oraz osoby zatrudnione
w urzędzie mogły mieć łatwy dostęp do informacji prawnej. Zdobywanie wiedzy merytorycznej powinno odbywać się dwuwymiarowo. Poprzez możliwość
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codziennego dostępu do publikatorów prawnych oraz poprzez udział w szkoleniach. W pierwszym przypadku respondenci najczęściej korzystają z pomocy
prawnej mającej formę wsparcia doświadczonego kierownika USC. Na drugim
miejscu wskazane było czerpanie wiedzy z informatycznych systemów prawniczych. Miejsce trzecie to interpretacje przepisów opracowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Ryc. 5. Wykorzystywane źródła w USC w zakresie pomocy prawnej

Podmiotem, który w sposób bezpośredni pełni nadzór nad USC jest właściwy miejscowo wojewoda. Z uwagi na fakt, że wojewoda jest także organem
odwoławczym od rozstrzygnięć kierownika USC, zasadne jest aby prowadził
działania mające na celu ujednolicanie sposobu realizacji zadań, a także stanowił
wsparcie merytoryczne dla kierowników USC. Winien także zbierać informacje
z urzędów na temat zasadności i jakości wprowadzanych w życie rozwiązań prawnych. W ten sposób wypełnia bowiem rolę istotnego ogniwa w całym systemie
rejestracji stanu cywilnego.
Działania wojewody w zakresie sprawowanego nadzoru poddane zostały
analizie badawczej. W tym względzie zbadano dwa kryteria: jakość udzielanej
pomocy w realizacji spraw merytorycznych oraz organizacji szkoleń adekwatnych do potrzeb. W przypadku pierwszego kryterium co drugi z badanych respondentów ocenił jakość pomocy na poziomie dobrym.
Natomiast działania wojewodów w zakresie organizacji szkoleń adekwatnych do potrzeb najliczniej były oceniane na poziomie średnim (41%). Proces
kształtowania się przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego nadal trwa i ma
on charakter dynamiczny. Z tego powodu wymagana jest wzmocniona dbałość

141

Raport z badania stan funkcjonowania Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce
ϲϬ
ϱϬ

ĚĂŶĞǁй

ϰϬ

ďĂƌĚǌŽĚŽďƌǌĞ
ĚŽďƌǌĞ

ϯϬ

ƑƌĞĚŶŝŽ
ǍůĞ

ϮϬ

ďĂƌĚǌŽǍůĞ
ϭϬ
Ϭ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĞŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝ

Ryc. 6. Ocena działań wojewody w zakresie pomocy w realizacji spraw merytorycznych

i czujność nad upowszechnianiem wiedzy oraz zdobywaniem umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań.
4.2. Wymiar organizacyjny urzędów stanu cywilnego

Realizowane czynności w ramach rejestracji stanu cywilnego z uwagi na
swoją specyfikę wymagają aby stanowiska pracy w urzędach stanu cywilnego posiadały odpowiednie wyposażenie oraz spełniały warunki umożliwiające świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie. Zagwarantowanie
optymalnych warunków pracy poprzez właściwe wyposażenie stanowisk i pomieszczeń biurowych jest bardzo ważne z punktu widzenia komfortu pracy.
Współcześnie obowiązujące standardy ergonomii wymagają aby dla osiągnięcia
jak najlepszej wydajności pracy wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń
oraz same pomieszczenia oddziaływały pozytywnie na pracownika.
Przejście od dnia 1 marca 2015 r. na informatyczny sposób rejestracji stanu
cywilnego spowodowało, że kluczowym elementem stanowiska pracy w USC
jest infrastruktura teleinformatyczna. Sprawność i niezawodność urządzeń,
odpowiednia ergonomia i funkcjonalność systemu teleinformatycznego mają
istotne znaczenia dla szybkości i jakości realizowanych zadań oraz generowanych dokumentów. Nie bez znaczenia pozostają także warunki obsługi klientów.
W urzędach stanu cywilnego licznie realizowane są zadania podczas, których
wymagane jest zapewnienia wysokich standardów poufności przetwarzanych
danych (przyjmowanie oświadczeń, rejestracja aktów SC, itp.). Spełnienie tych
wymogów jest niezwykle ważne dla osiągnięcia optymalnej jakości świadczonych
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Ryc. 7. Wyposażenie stanowisk pracy pod kątem warunków pracy

usług administracyjnych. Realizowane badanie zakładało poznanie aspektów organizacyjnych urzędów stanu cywilnego.
W ujęciu ogólnym 60% badanych USC oceniło wyposażenie stanowisk pracy z uwagi na warunki pracy na poziomie dobrym. Co piąty z badanych USC
ocenia na poziomie średnim wyposażenie stanowisk pracy. Jako przyczyny takiej
sytuacji najczęściej wskazywane były niedostateczne środki finansowe na zakup
nowego wyposażenia, brak remontu pomieszczeń biurowych, ciasne pomieszczenia biurowe, niewystarczająca liczby urządzeń biurowych wymaganych do pracy.
Analiza wyników uwidoczniła, że warunki pracy najlepiej oceniane są przez
USC zlokalizowane w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Największy odsetek odpowiedzi na poziomie średnim przypadał na USC mające siedzibę w gminach miejskich (40%). Taki rozkład uwidacznia, że w tego typu jednostkach
najczęściej występował wzrost zatrudnienia przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania dodatkowej powierzchni biurowej. Ponadto w tych urzędach
realizowana jest większa ilość spraw, a co za tym idzie, wyposażenie na skutek
intensywnej eksploatacji ulega szybszemu zużyciu.
Odmiennie przedstawia się rozkład odpowiedzi w przypadku pytania dotyczącego poziomu warunków obsługi klientów. W tym przypadku zweryfikowano
w badaniu warunki wygody, zapewnienia poufności oraz ochrony danych osobowych klientów. Powyższe parametry mają znaczenie dla ogólnej oceny jakości
świadczonych usług. Zarówno w zakresie kryterium wygody, jak i poufności rozkład odpowiedzi był podobny. Większość badanych podmiotów wskazywało na
ocenę dobrą i bardzo dobrą. Co czwarty urząd posiada warunki obsługi klientów
w zakresie wygody i poufności na poziomie średnim. Najlepiej oceniane jest
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kryterium ochrony danych osobowych. W tym przypadku 78% urzędów posiada
warunki na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Taki wskaźnik uwidacznia, że
pracownicy USC posiadają świadomość odpowiedzialności wynikającej z jakości
przetwarzanych danych oraz konieczności zapewnienia należytego bezpieczeństwa dokumentów i pozyskiwanych informacji.
W odniesieniu do urzędów gdzie warunki obsługi klientów oceniono na
poziomie złym lub bardzo złym jako przyczynę najczęściej wskazywano: występowanie w biurze USC więcej niż jednego pracownika co uniemożliwiało zagwarantowanie poufności kontaktu, przestarzałe wyposażenie, ciasne pomieszczenia,
wieloletni brak remontu pomieszczeń biurowych. Podobnie jak w przypadku
oceny warunków pracy, tak i w ocenie warunków obsługi klientów wyniki badań
wskazują, że sytuacja mniej zadowalająco przedstawia się w USC zlokalizowanych w gminach miejskich. W tych urzędach parametry wygody, poufności oraz
ochrony danych osobowych zazwyczaj występują na poziomie średnim.
Obecnie realizacja zadań merytorycznych w USC, w całości odbywa się
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System teleinformatyczny służący do realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego funkcjonuje w ramach sieci wydzielonej (konieczność odseparowania od innych sieci, w tym
internet). Wynika to z konieczności zapewnienia jak najwyższych standardów
bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych w nim danych. Również komunikacja między urzędami w zakresie wymiany danych przebiega w wymiarze
informatycznym.
Realizacja idei e-administracji obejmuje także zakres komunikacji w formie
informatycznej między urzędem a klientem i szeroko rozumianym otoczeniem.
W tym celu wymagane jest przede wszystkim aby każdy urzędnik miał dostęp do
internetu jako podstawowego kanału komunikacji elektronicznej. Wymaganie to
powoduje, że na każdym stanowisku pracy oprócz urządzeń do realizacji zadań
merytorycznych powinien być zagwarantowany stały dostęp do łączy internetowych. Pod tym względem sytuacja w USC wskazuje, że co piąty urząd nie
posiada bezpośredniego dostępu do internetu na stanowiskach pracy. Najgorzej
przedstawia się sytuacja w USC z gmin miejskich. W odniesieniu do tej kategorii urzędów odnotowano, że brak dostępu do internetu na stanowiskach pracy
występuje w 44% badanych jednostek.
Konieczność posiadania stałego dostępu do internetu na stanowiskach pracy w USC wyraziły wszystkie instytucje biorące udział w badaniu. Uznać należy
bezspornie, że dostęp do internetu na stanowisku pracy w USC jest współcześnie
standardem, który winien obowiązywać w każdym urzędzie. Zasadność tego postulatu wynika między innymi z coraz częściej wykorzystywanej przez obywateli
elektronicznej formy kontaktu z urzędami. W tym przypadku poza dostępem
do internetu wymagane jest posiadanie systemu umożliwiającego komunikację
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Ryc. 8. Czy na wszystkich stanowiskach pracy jest dostęp do internetu/typ gminy

elektroniczną. Niezbędne jest także (co wynika z przepisów prawa) posiadanie
przez urzędników odpowiednich narządzi umożliwiających identyfikację w otoczeniu. Do najważniejszych zaliczyć należy posiadanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego z ważnym certyfikatem. Jest to także niezbędne do wydawania
dokumentów w formie elektronicznej (odpisów, zaświadczań, decyzji). Przeprowadzone badanie uwidoczniło, że co czwarty kierownik USC nie posiada
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Powoduje to, że w urzędach, gdzie
kierownik nie jest wyposażony w taki podpis nie jest możliwe realizowanie ustawowych zadań.
Liczny zakres spraw realizowanych w USC oraz ich różnorodność powoduje, że zasadne jest zapewnienie dostępu do informatycznych systemów prawnych,
które zawierają niezbędne informacje na temat aktualnych przepisów prawa.
Z rozwiązań takich korzysta 87% badanych urzędów. Tak wysoki odsetek odpowiedzi potwierdza, że taka forma dostępu do specjalistycznej wiedzy jest bardzo
pożądana na stanowiskach pracy w USC.
Kolejne zagadnienie, które jest istotne z punktu widzenia sprawności funkcjonowania USC dotyczy sposobu realizacji procesów kancelaryjnych (zarządzanie obiegiem dokumentów). Obowiązujące przepisy dopuszczają dwie formy
zarządzania procesami kancelaryjnymi: tradycyjną (papierową) oraz elektroniczną (EZD). Procesy kancelaryjne realizowane w formie tradycyjnej mogą być
wspomagane systemami informatycznymi. Uzyskane wyniki badań uwidaczniają, że procesy kancelaryjne realizowane w urzędach stanu cywilnego, w zdecydowanej większości prowadzone są w formie tradycyjnej (papierowej). Taki sposób
prowadzenia rejestrów kancelaryjnych stosuje 91% zbadanych USC. W 40%
urzędów gdzie prowadzona jest tradycyjna forma procesów kancelaryjnych
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wykorzystywane są dedykowane systemy informatyczne. Najliczniejszą grupę
stanowią w tym przypadku USC wchodzące w skład gmin wiejskich.
Tab. 5. Sposób rejestracji pism i spraw w USC/typ gminy
W jaki sposób prowadzona jest rejestracja pism
oraz spraw realizowanych w USC?

Typ gminy
wiejska

miejsko-wiejska

miejska

W systemie tradycyjnym

57,3

48

34,3

W systemie tradycyjnym wspomaganym
systemem informatycznym

35,8

43,1

51,4

W systemie EZD

6,8

7,3

14,3

W ogóle nie jest prowadzona

0

1,6

0

Ukazana sytuacja zdaniem większości badanych instytucji w zasadniczy
sposób wpływa na wydłużenie realizacji spraw a tym samym zwiększenie kosztów funkcjonowania USC. Wpływ na taką sytuację ma fakt, że obecny system
rejestru stanu cywilnego nie posiada możliwości integracji z systemami EZD,
tym samym nie jest możliwe uproszczenie procesów związanych z realizacją
zadań poprzez automatyczne przekazywanie danych generowanych w EZD do
systemu dziedzinowego. Ponadto korzystanie z systemu EZD uzależnione jest
od tego czy w ogóle w urzędzie gminy jest takie rozwiązanie informatyczne
zaimplementowane.
W odniesieniu do zagadnienia infrastruktury informatycznej zbadany również został sposób wykorzystania danych zgromadzonych w dotychczasowych
systemach informatycznych, które wspomagały pracę urzędów stanu cywilnego
do potrzeb bieżącej pracy, przed wejściem w życie aktualnych przepisów. Zwrócić bowiem należy uwagę, że dedykowane systemy informatyczne (aplikacje
wspierające) były wykorzystywane w USC na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat. Dzięki temu powstały bazy danych zawierające treści aktów stanu cywilnego
w formie elektronicznej. Wykorzystanie tych danych na potrzeby bieżącej pracy
urzędów w procesie tak zwanej migracji z pliku znacząco przyspieszało realizację wielu czynności. Migracja z pliku jest w chwili obecnej jedną z dwóch form
przenoszenia danych z aktów stanu cywilnego sporządzonych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów4 (w formie tradycyjnej – papierowej). Drugi
sposób przeniesienia danych z aktu stanu cywilnego do rejestru centralnego
polega na przepisaniu danych przez użytkownika systemu (ręcznie). Z założenia migracja z pliku miała być rozwiązaniem, które będzie łatwiejsze i szybsze
od migracji ręcznej. W tym celu wykonawca systemu rejestru stanu cywilnego
4

Dotyczy to wszystkich aktów stanu cywilnego sporządzonych do dnia 1 marca 2015 r.
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umożliwił integrację z aplikacjami wspierającymi dzięki czemu proces przenoszenia danych ma charakter półautomatyczny. Przeprowadzone badanie uwidoczniło, że wymieniona powyżej funkcjonalność nie jest wykorzystywana przez
urzędy w sposób masowy. Z badanej próby 41% urzędów nie korzysta w ogóle
z migracji z pliku, 32% sporadycznie. Jako powód tak niskiego zainteresowania
tą funkcjonalnością respondenci najczęściej wymieniali błędy w danych zgromadzonych w dotychczasowych bazach, konieczność weryfikacji danych przez
użytkownika, błędy w integracji systemów informatycznych skutkujące niepełnym przesyłaniem danych, lub ich zniekształcaniem, brak integracji systemów
spowodowany niedostosowaniem aplikacji wspierającej do obsługi ww. procesu.
Następnym aspektem związanym z infrastrukturą informatyczną wykorzystywaną w USC jest niezawodność systemu rejestracji stanu cywilnego. Według
obowiązujących przepisów za rejestr stanu cywilnego prowadzony w formie systemu teleinformatycznego odpowiedzialny jest minister do spraw informatyzacji.
Wykonawcą systemu jest Centralny Ośrodek Informatyki. Rejestr Stanu Cywilnego jest systemem centralnym (obsługuje pracę wszystkich USC w Polsce),
z racji wielości i różnorodności wykonywanych w nim procesów posiada złożoną
wewnętrznie architekturę i wchodzi w skład Systemu Rejestrów Państwowych,
z którymi także współpracuje w ramach generowanych i przetwarzanych danych.
Ponieważ jest to pierwszy tego typu system w Polsce o tak złożonej budowie,
nieuniknione było w początkowej fazie jego uruchomienia występowanie błędów
funkcjonowania. Większość błędów możliwa była do identyfikacji dopiero w tak
zwanym środowisku produkcyjnym, przy pełnym obciążeniu.
W celu szybkiej identyfikacji błędów oraz ich usuwania, każdy projekt informatyczny winien zakładać uruchomienie w fazie produkcyjnej wsparcia technicznego (help desk). Narzędzie to winno być wykorzystywane przez użytkowników
systemu do przekazywania informacji o błędach systemu do wykonawcy. Decydujący wpływ na sprawność tego rozwiązania ma szybkość przepływu informacji
o wystąpieniu błędu oraz czas reakcji wykonawcy (usunięcia błędu). Procedura
zgłaszania błędów w systemie rejestru stanu cywilnego zakłada udział wielu podmiotów i jest wieloetapowa. Użytkownik, który zdiagnozował błędne działania
aplikacji aby przekazać o tym informację musi wykonać zrzut z ekranu oraz dokonać zwięzłego opisania problemu. Powyższe informacje muszą zostać przekazane
poprzez ITSM za pośrednictwem Lokalnego Administratora Systemu (którym
najczęściej jest informatyk) do wykonawcy. Dopiero wówczas zgłoszenie trafiało
do weryfikacji i w zależności od jego stopnia złożoności dokonywana była analiza
przez wykonawcę oraz zleceniodawcę i opracowywana procedura naprawy błędu. Przygotowane przez wykonawcę rozwiązanie naprawy błędu jest następnie
testowane i po akceptacji wdrażane do środowiska produkcyjnego. Z racji tak rozbudowanej procedury oraz wynikającej z tego rozproszonej odpowiedzialności
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ocenić należy takie rozwiązanie jako nieskuteczne i nieefektywne. Tezę taką
potwierdzają wyniki badania, bowiem 60% badanych USC oceniło sprawność
działania wykonawcy w zakresie realizacji zgłoszeń błędów na poziomie średnim,
natomiast 23% badanych instytucji na poziomie złym.
Poza czynnościami związanym z merytoryczną realizacją spraw, urzędy stanu cywilnego realizują uroczystości zawarcia małżeństwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC ma mieć
formę uroczystą. Istotny wpływ na zachowanie uroczystej formy ma miejsce,
w którym to wydarzenie się odbywa. Najczęściej jest to odrębne pomieszczenie, którego wystrój oraz stan techniczny powinny spełniać powszechne standardy estetyczne i funkcjonalne. Odpowiedzialność za spełnienie powyższych
warunków spoczywa na kierowniku USC. W odniesieniu do powyższej kwestii
zgromadzone wyniki uwidaczniają, że 68% badanych urzędów posiada salę ślubów, jako miejsce dedykowane do uroczystości zawarcia małżeństwa. W pozostałych podmiotach uroczystości zawarcia małżeństwa najczęściej odbywają się
w pomieszczeniu, które pełni na co dzień inne funkcje (sala konferencyjna, sala
posiedzeń rady gminy, gabinet wójta, burmistrza, itp.). Taka sytuacja najliczniej
występuje w USC zlokalizowanych w gminach wiejskich, gdzie co trzeci urząd
nie posiada sali ślubów. Zjawisko to jak należy przypuszczać jest spowodowane
tym, że liczba ślubów w tych jednostkach jest na tyle mała, iż koszty utrzymania
pomieszczenia tylko na potrzeby tych uroczystości nie znajdują racjonalnego
uzasadnienia. Istotne jest w takiej sytuacji aby pomieszczenie, w którym są udzielane śluby a na co dzień pełni inną funkcję gwarantowało zachowanie uroczystej
formy zawarcia małżeństwa.
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Ryc. 9. Czy sala ślubów wymaga remontu/typ gminy
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Kolejny aspekt poznawczy badania miał na celu zweryfikować czy pomieszczenia, w których udzielane są śluby pozwalają spełnić kryterium uroczystej formy. W 40% badanych jednostek miejsce, w którym są udzielane śluby wymaga
remontu (nie spełnia wymogu uroczystej formy zawarcia małżeństwa). Z pośród
USC, które wskazały, że miejsce gdzie udzielane są śluby wymaga remontu, 16%
wskazało, że ostatni remont był przeprowadzany przed 2000 r. W badaniu odnotowano przypadki gdzie ostatni remont sali ślubów obył się na przełomie lat
70 i 80 XX wieku.
W większości wymienionych przypadków zły stan pomieszczenia, w którym są udzielane śluby spowodowany jest brakiem środków finansowych na
przeprowadzenie remontów.
Odrębnym zagadnieniem związanym ze ślubami cywilnymi jest propagowana przez obecne przepisy możliwość zawarcia małżeństwa poza lokalem
USC. Taka usługa możliwa była do realizacji także pod rządami poprzednich
przepisów5. Obecnie, po spełnieniu wymogów prawnych ślub może być zawarty
poza lokalem USC. Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują na dwa przypadki
zawarcia małżeństwa poza lokalem USC: na wniosek, co wiąże się z dodatkową
opłatą (1000 zł), która w całości stanowi dochód gminy, oraz w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia nupturientów lub pozbawienia wolności. W dwóch
ostatnich sytuacjach klienci nie ponoszą opłaty dodatkowej.
Z chwilą wejścia w życie obecnych przepisów, usługa ślubu poza lokalem
USC na wniosek nupturientów była obiektem ogólnopolskiej kampanii reklamowej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Istotne zatem
było poznanie poziomu zainteresowania społecznego taką formą zawarcia małżeństwa. W tym celu badaniu poddano okres od 1 marca do 31 grudnia 2015 r.
Uzyskane wyniki informują, że w badanym okresie czasowym, w 44% urzędów
odbył się co najmniej jeden ślub poza lokalem. Największy odsetek urzędów,
które realizowały śluby poza USC dotyczy jednostek zlokalizowanych w gminach
miejskich.
Najczęściej był to jeden ślub lub dwa śluby w badanym okresie czasowym.
Śluby poza lokalem USC najczęściej udzielane były na wniosek.
Mając na uwadze, że jest to nowa oferta, która dopiero upowszechnia się
w świadomości obywateli przyjąć należy, że liberalizacja przepisów w tym względzie jest rozwiązaniem zasadnym, które w pełni wpisuje się w oczekiwania społeczne. Weryfikacji należałoby poddać wysokość opłaty za ślub poza lokalem
USC. Ustalona stawka w wysokości 1000 zł, często w opinii wielu kierowników

5

Ówczesne przepisy pozwalały na udzielenie ślubu poza lokalem USC z ważnych powodów.
Rozwiązanie to nie było powszechnie stosowane.
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Ryc. 10. Liczba ślubów poza lokalem USC/typ gminy
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Ryc. 11. Powody ślubów poza lokalem USC

jest czynnikiem, który nie pozwala zainteresowanym klientom na wybór takiej
formy zawarcia małżeństwa.
Wybór miejsca, w którym udzielany jest ślub cywilny zależy od klientów.
Kierownik USC obowiązany jest zweryfikować czy wskazane miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwa osób biorących udział
w uroczystości. Zgromadzone wyniki badań uwidaczniają, że najczęściej miejsce,
w którym odbywała się uroczystość zawarcia małżeństwa to obiekt, w którym
także odbywała się zabawa weselna, lub przestrzeń otwarta (plener) w pobliżu
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lokalu. Respondenci najczęściej wymieniali takie obiekty jak: pensjonat, sala
bankietowa w hotelu, pałace, dworki, ogrody przy ww. obiektach, altany. Wymieniane także były miejsca bardziej oryginalne: plaża, park miejski, statek, pomost,
dawna kopalnia, ruiny zamku. Opisaną usługę należy ocenić bardzo pozytywnie,
zarówno z punktu widzenia podmiotów realizujących jak i zainteresowanych.
4.3. Wymiar finansowy urzędów stanu cywilnego

Gmina oprócz zadań własnych wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wynika to zarówno z ustawy zasadniczej (Konstytucji RP), jak
i przepisów o samorządzie gminnym i finansach publicznych. Takie rozwiązanie
jest logiczne i racjonalne. Szereg zadań będących w kompetencji państwa bezpośrednio związane jest z obywatelami. Struktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym powoduje, że są to instytucje, które
najskuteczniej umożliwiają dostęp obywatelowi do realizacji opisywanych zadań.
Z tego też powodu urzędy stanu cywilnego ulokowane są w strukturach gminy.
Realizacja zadań zleconych, jak każda działalność niesie za sobą realne koszty.
Gmina w odróżnieniu od podmiotów gospodarczych ma ograniczone przepisami
prawa możliwości rekompensaty poniesionych wydatków związanych ze swoją
działalnością. W odniesieniu do zadań zleconych jedynym źródłem ich finansowania jest dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa. Wielkość dotacji
celowej winna umożliwiać JST właściwą realizację zadań zleconych. Koszty zadań zleconych obejmują odpowiednio:
– wynagrodzenia osobowe pracowników,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne,
– składki na ubezpieczenia społeczne,
– składki na fundusz pracy,
– zakup materiałów i wyposażenia,
– zakup usług,
– podróże służbowe i krajowe,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Struktura wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadań zleconych
wskazuje, że największą ich część, około 70% stanowią ogólne koszty utrzymania kadry pracowniczej. Pozostałe koszty w większości są związane z materiałami, wyposażeniem i usługami wykorzystywanymi na potrzeby realizacji zadań
ustawowych.
Dotacja celowa powinna w całości pokrywać wszystkie koszty wynikające z realizacji zadań zleconych. Przekazywane środki finansowe powinny także zapewniać możliwość realizacji inwestycji związanych z poprawą warunków
funkcjonowania urzędów (wymiana infrastruktury teleinformatycznej, remonty
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pomieszczeń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pracowniczej itp.).
Rzeczywistość ukazuje jednak znaczące dysproporcje między realnymi kosztami
a wysokością kwot dotacji celowych. Przeprowadzone przez Zrzeszenie Gmin
Województwa Lubuskiego badania w 2013 roku uwidoczniły, że zjawisko dysproporcji między kosztami a wysokością dotacji celowej ma charakter globalny. Uzyskane wyniki pokazały, że średnio dotacje celowe pokrywały około 50% kosztów
zadań wykonywanych przez USC. Pozostałe koszty są pokrywane z dochodów
własnych gminy. Powyższa nieprawidłowość wynika głównie z dotychczasowego
sposobu ustalania dotacji celowych na zadania zlecone. Poza ogólnymi regulacjami prawnymi, kształtującymi tą kwestię nie było żadnych obiektywnych
i racjonalnych instrumentów obliczenia rzeczywistych wydatków ponoszonych
przez gminy. Z tego też względu, odpowiedzialni za dystrybucję dotacji celowych
wojewodowie samowolnie dokonywali oceny w jakiej wielkości dotacja będzie
przekazana poszczególnym gminom, przy zastosowaniu różnorodnych często
nieobiektywnych kryteriów. Brak właściwego zarządzania systemem dotacji
w zakresie długofalowym doprowadził do dużych nieprawidłowości, efektem
których było rosnące obciążenie samorządów wydatkami związanymi z zadaniami zleconymi. Gminy zmuszone były na coraz to większe wydatki pochodzące
z dochodów własnych na pokrycie kosztów zadań zleconych. Powyższa sytuacja
nie pozostawała bez wpływu na jakość świadczonych usług związanych z zadaniami zleconymi. Otrzymywane z budżetu państwa środki finansowe nie pozwalały bowiem na niezbędne inwestycje w obszarze organizacyjnym, kadrowym
i materialnym. Gminy były przez to pozbawione możliwości systematycznego
dostosowywania świadczonych usług do obowiązujących standardów i oczekiwań społecznych.
Zmiany w zakresie rejestracji stanu cywilnego, które nastąpiły 1 marca 2015
roku jeszcze wyraźniej uwidoczniły nieprawidłowości dotychczasowego sposobu
ustalania dotacji celowych na zadania zlecone. Konieczność wymiany infrastruktury informatycznej, zwiększenie zatrudnienia, przejęcie nowych zadań w sposób
znaczący zwiększyło wysokość kosztów funkcjonowania urzędów stanu cywilnego. Wymiar finansowy jest kluczowym elementem każdej organizacji, który
ma wpływ na sprawność jej działania. Dzięki środkom finansowym możliwe jest
kreowanie stałego rozwoju i postępu świadczonych usług administracyjnych poprzez inwestycje w kadry i szeroko rozumianą organizację urzędu. Realizowane
badanie ukazało, że wśród władz samorządowych świadomość konieczności dokonywania inwestycji jest powszechna. W ostatnich 3 latach (2013–2015) różnego rodzaju inwestycje zostały przeprowadzone w 59% badanych USC. Najwięcej
inwestycji zrealizowanych było w USC mających siedzibę w gminach miejskich.
Najczęściej były one związane z dostosowaniem do nowych warunków
funkcjonowania urzędów wynikających ze zmian przepisów prawa. W główniej
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Ryc. 12. Czy w okresie 2013–2015 były inwestycje w USC/typ gminy

mierze obejmowały one obszar infrastruktury teleinformatycznej (budowa sieci
wydzielonej, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych), wyposażenia stanowisk pracy, remontów pomieszczeń biurowych, archiwum, sal
ślubów oraz zwiększeniem zatrudnienia.
Wydatki związane z przeprowadzonymi inwestycjami w 74% przypadków
były sfinansowane z dochodów własnych gminy. Pełne pokrycie kosztów przez
Wojewodę nastąpiło w 12,5% przypadków. W pozostałych udział w kosztach był
mieszany z dominującą przewagą środków własnych gminy.
Rozkład (ryc. 13) środków wydatkowanych na inwestycje był podobny
w każdym typie gminy.
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Ryc. 13. Rodzaj inwestycji realizowanych w USC (2013–2015)
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Ryc. 14. Źródła finansowania inwestycji w USC (w latach 2013–2015)
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Ryc. 15. Czy w USC są konieczne nowe inwestycje?

Dotychczas zrealizowane inwestycje nie są kompletne i nie wyczerpują całkowicie potrzeb urzędów w tym zakresie. Potrzebę przeprowadzenia kolejnych
inwestycji w USC wskazało 68,5% ankietowanych podmiotów. Konieczność
taka pojawia się na podobnym poziomie we wszystkich USC, niezależnie od
lokalizacji.
Podobnie jak w przypadku już zrealizowanych inwestycji, nowe inwestycje
najczęściej winny dotyczyć zakupu infrastruktury teleinformatycznej oraz wyposażenia stanowisk pracy i archiwum, remontów pomieszczeń biurowych, remontów archiwum i sal ślubów, zwiększeniem zatrudnienia, pozyskaniem większej
powierzchni biurowej.
Powyższe wyniki są mocno skorelowane z oceną działań wojewody w zakresie wsparcia finansowego realizowanych inwestycji. Organ ten bowiem jest
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kluczowym elementem całego systemu dotacji celowych. Winien bowiem w sposób bieżący weryfikować potrzeby finansowe urzędów i zapewniać wsparcie
w pozyskanie niezbędnych funduszy na inwestycje. Realizacja tego obowiązku
w większości przypadków została oceniona na poziomie średnim (39%) lub złym
(32%). Wynika to głównie z faktu, że wojewodowie nie dokonują żadnej oceny
potrzeb finansowych gmin w zakresie realizacji zadań zleconych, nie uwzględniają także w polityce finansowej kosztów inwestycji. Zasadne w tym obszarze jest
prowadzenie stałej współpracy między gminami i wojewodami oraz cykliczny
pomiar i weryfikacja potrzeb finansowych.
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Ryc. 16. Ocena działań wojewody w zakresie wsparcia finansowego inwestycji USC

W związku w wejściem w życie od dnia 1 marca 2015 r. nowych zasad
funkcjonowania USC pojawiła się także konieczność uregulowania kwestii dotacji celowych na zadania zlecone, w sposób gwarantujący adekwatność otrzymywanych środków finansowych do ponoszonych kosztów. W tym względzie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wypracowało nową formułę
ustalania kwot dotacji celowych. Nowa koncepcja ustalania dotacji celowych na
zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego opiera się na idei budżetu
zadaniowego. Taka forma planowania wydatków budżetowych sporządzana jest
w układzie funkcji, zadań i podzadań ze wskazaniem celów, które planuje się
osiągnąć oraz mierników określających stopień realizacji celów. Założeniem budżetu zadaniowego jest osiągnięcie większej przejrzystości finansów publicznych,
zwiększenie skuteczności realizacji zadań oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych. Koncepcja budżetu zadaniowego stosowana jest
przez Ministerstwo Finansów w odniesieniu do kształtowania budżetu państwa
i zaczyna także być wdrażana w przestrzeń zadań zleconych wykonywanych przez
samorządy. Przykładem tego są urzędy stanu cywilnego, gdzie zaobserwować
można nowe podejście do sposobu ustalania kwot dotacji celowych. Polega ono
na przyjęciu kryterium ilości wykonywanych przez poszczególne urzędy zadań
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jako parametru wyjściowego do ustalenia wysokości dotacji celowej. Wskaźnik
ilości wykonanych zadań w określonym przedziale czasowym (rok budżetowy)
będzie podstawą do planowania wysokości dotacji celowej na kolejny rok. Wymagane do tego informacje gromadzone są na podstawie następujących źródeł:
• raporty generowane z Systemu Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO),
• dane generowane bezpośrednio z systemu centralnego przez Departament
Teleinformatyki MSWiA,
• dane przekazywane przez gminy. Pozyskiwane dane odnoszą się do ustalonego katalogu zadań (tabela poniżej).
Tab. 6. Katalog zadań i wskaźniki czasochłonności (wg MSWiA)
Rodzaj zadania

Wskaźnik czasochłonności
przyjęty w 2014 r.

Rejestracja aktów SC
Wpisywanie wzmianek

1,1
1,38

Wpisywanie przypisków
Migracja aktów SC

0,33
0,25

–

Decyzje z zakresu RSC
Czynności mater-techniczne (sprostowania, uzupełnienia)

Wskaźnik czasochłonności
od 2015 r.

0,5
3

3

0,5

Wydawanie odpisów ASC

0,5

0,33

Zaświadczenia, zezwolenia, oświadczenia

0,7

0,6

Decyzje zmiany imion i nazwisk

2,99

2

Usuwanie niezgodności w PESEL

–

0,33

Na potrzeby katalogu zadań ustalone zostały wskaźniki czasochłonności
odrębnie dla każdego rodzaju zadania oraz koszt roboczogodziny, który wynosi
24,16 zł. Opisany powyżej system obliczania dotacji celowej nie był weryfikowany przez stronę samorządową.
W ujęciu ogólnym przyjęty model działania wprowadza jednolite i obiektywne kryteria oceny, cechuje się wysokim stopniem przejrzystości i racjonalności. Wprowadza także bardzo potrzebny czynnik konkurencyjności, który
pozytywnie oddziałuje na poprawę funkcjonowania urzędów oraz wzrost jakości świadczonych usług. Nowy system dotacji celowych z racji aktualnych uwarunkowań i krótkiego okresu stosowania wymaga jednak stałej i konsekwentnej
analizy celem optymalnego dostosowania do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia jak i samych urzędów stanu cywilnego. Poczynione obserwacje wskazują bowiem, że 76% badanych urzędów jest zdania, że ustalony katalog
zadań nie uwzględnia wszystkich czynności, które są rzeczywiście realizowane.
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Wskazane w katalogu zadania są najważniejszymi, które realizuje urząd stanu cywilnego. Oprócz nich jest szereg zadań, które związane są z szeroko rozumianymi
procesami zarządzania dokumentacją, organizowaniem i realizacją uroczystości,
prowadzeniem archiwum USC, itp. Podobne wartości pojawiły się w przypadku
odpowiedzi na pytanie dotyczące ustalonych przez MSWiA wskaźników czasochłonności realizowanych zadań. W tym względzie 60% USC biorących udział
w badaniu wybrało odpowiedź, że przyjęte wskaźniki czasochłonności są mniejsze od rzeczywistego czasu realizacji zadań.
Weryfikacji została także poddana ustalona kwota roboczogodziny (24,16 zł),
czy rzeczywiście odpowiada wartości którą generują urzędy stanu cywilnego
w związku ze swoją działalnością. Uzyskane w badaniu wyniki wskazują, że w 2015
roku średnia wysokość dotacji celowej na zadania zlecone w wymiarze jednej roboczogodziny wynosiła 21,00 zł. Powoduje to, że niespełnione zostały założenia
MSWiA o ustalonej stawce roboczogodziny na poziomie 24,16 zł. Syntetyczna
analiza ukazuje, że gminy w obrębie których zlokalizowany jest USC dokładały
w 2015 roku średnio 3,16 zł na 1 roboczogodzinę (dotyczy to jednostek, gdzie
jest co najmniej jeden pełny etat w urzędzie stanu cywilnego). Biorąc pod uwagę
ilość wypracowanych roboczogodzin w okresie wrzesień–grudzień 2015 r. przyjąć
można, że w skali całego 2015 roku samorządy w Polsce dołożyły do kosztów związanych z działaniem USC łączną kwotę około 23 273 213 złotych (bez uwzględnienia kosztów inwestycji). Powyższe wyniki jednoznacznie wskazują, że elementy
składowe kształtowanego systemu dotacji celowych na zadania realizowane przez
USC muszą ulec dalszym przemianom w celu dostosowania ich do rzeczywistych
wymagań finansowych. Bardzo istotnym działaniem jest także kreowanie zmian
prawnych oraz organizacyjnych, które w dłuższej perspektywie czasowej pozwolą
na ograniczanie kosztów funkcjonowania USC, poprzez odformalizowanie zadań,
zwiększenie automatyzacji procesów wymiany danych, uelastycznienie struktury
organizacyjnej systemu rejestracji stanu cywilnego.
4.4. Zagadnienia ogólne

Ważnym aspektem badania było poznanie ogólnej oceny nowego sposobu realizacji zadań, który nastąpił na skutek wejścia w życie nowych przepisów
z dniem 1 marca 2015 roku.
W ujęciu ogólnym nowy sposób realizacji zadań oceniany jest przez 46%
ankietowanych na poziomie dobrym. Co trzeci respondent ocenia nowe zasady
realizacji zadań w USC na poziomie średnim. Jako czynniki, które negatywnie
oddziałują na funkcjonowanie USC badani najczęściej wymieniali: niską wydajność systemu teleinformatycznego (47%), za małą liczbę osób zatrudnionych
w USC (15%), nieodpowiednie warunki organizacyjne (12%).
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Ryc. 17. Jakie czynniki powodują, że obecny sposób realizacji zadań jest zły

Do czynników, które zostały wskazane jako dobre strony funkcjonowania
USC respondenci najczęściej wymieniali: odformalizowanie zadań, odmiejscowienie załatwiania spraw przez obywateli, bezpośredni dostęp do centralnej bazy
aktów SC oraz PESEL, bezpośrednia aktualizacja danych w rejestrach państwowych, szybka wymiana informacji między urzędami, możliwość kompleksowej
realizacji spraw.
Wnioski

Uzyskane w niniejszym badaniu wyniki potwierdzają przyjęte hipotezy
badawcze. Mając na uwadze trzy eksplorowane wymiary funkcjonowania USC
(organizacyjny, kadrowy i finansowy) przyjąć należy, że mimo zrealizowanych
dotychczas inwestycji nadal występuje, konieczność dalszego wsparcia finansowego gmin w zakresie doposażenia USC oraz poprawy warunków pracy, jak
i obsługi klientów. Wymagane jest ponadto przeprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią kształtowanie struktur organizacyjnych USC w sposób
oddolny, adekwatny do rzeczywistych warunków i wymagań.
W odniesieniu do wymiaru finansowego niezbędna jest ponowna weryfikacja przyjętych odgórnie założeń ustalania dotacji celowej na zadania zlecone.
W szczególności wymagane jest zapewnienie czynnego udziału strony samorządowej w systemie ustalania dotacji celowych, uwzględnienia wszystkich czynności, które generują koszty, oraz kontrola realizacji sposobu dystrybucji środków
finansowych do gmin. Istotne jest także zwiększenie zaangażowania wojewodów
w finansowanie inwestycji realizowanych w USC. Zalecane jest także podjęcie
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prac nad systemową zmianą umożliwiającą ogólne obniżenie kosztów funkcjonowania USC.
W perspektywie ogólnej zaistniałe zmiany w sposobie funkcjonowania USC
oceniane są pozytywnie. Największym atutem są znaczące udogodnienia dla obywateli. W związku z powyższym, zasadnym jest aby w niedalekiej perspektywie
czasowej podjęte zostały działania mające na celu wdrażanie kolejnych rozwiązań, które wyeliminują słabe strony funkcjonowania urzędów stanu cywilnego
oraz spowodują dalszą poprawę jakości świadczonych usług przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów. Mając na uwadze, że niniejsze badanie zostało zrealizowane
w okresie początkowego kształtowania się nowych zasad rejestracji stanu cywilnego, zasadne jest powtórzenie badania w przyszłości celem zmierzenia kierunku
i sposobu rozwoju tego obszaru funkcjonowania administracji publicznej.
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Piotr Skubiszewski*

Sprawozdanie z konferencji pt. „70-lecie wprowadzenia jednolitej
rejestracji stanu cywilnego w Polsce” (Lublin 7.10.2016 r.)

Bieżący rok dla urzędników stanu cywilnego i organów nadzoru obfituje
w wydarzenia, które nawiązują do obchodów 70-lecia powstania jednolitej, nowoczesnej rejestracji stanu cywilnego. W dniu 7 października 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się uroczystość
70-lecia wprowadzenia w Polsce jednolitej rejestracji stanu cywilnego, której
głównymi organizatorami było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Współorganizatorami
byli: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP oraz Fundacja Instytut Naukowy
im. Prof. Józefa Litwina, wydawca czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa
osobowego i rejestracji stanu cywilnego”.
Uroczystość została podzielona na dwa bloki tzw. administracyjny i naukowy. Uroczystego otwarcia dokonał Dr hab. Paweł Smoleń prof. KUL – Prorektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Tomasz
Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W pierwszym bloku miały miejsce także wystąpienia zaproszonych gości
m.in. Roberta Gmitruczuka – Wicewojewody Lubelskiego, Jana Bolonkowskiego
– Zastępcy Dyrektora Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Piotra Gajewskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rejestrów
Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Prof. Dr hab. Józefiny Hrynkiewicz – Przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej.
Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji w swoim wystąpieniu podkreślił, że inicjatywa zorganizowania
* Mgr Piotr Skubiszewski aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
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konferencji w Lublinie wyszła ze strony MSWiA jako wyraz wdzięczności dla
uniwersytetu i jego pracowników i osób związanych z Wydziałem Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL-u. W dalszej kolejności Tomasz Zdzikot
zwrócił się do współorganizatorów i wszystkich obecnych na tej uroczystości
tymi słowami:
Chciałbym też podziękować wszystkim współorganizatorom i partnerom dzisiejszego wydarzenia, bez których to nasze spotkanie nie doszłoby do skutku albo nie doszłoby do skutku
w tak okazałych i miłych okolicznościach. Zatem chciałbym podziękować Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A., dlatego wymieniam ją jako pierwszą bo jest to też instytucja,
polska spółka jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z którą wszyscy Państwo spotykacie się w jakiejś formie na co dzień, bo jest producentem i dostawcą blankietów na których Państwo pracujecie. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Dziękuję Narodowemu Instytutowi Samorządu
Terytorialnego, dziękuję Stowarzyszeniu Urzędników Stanu Cywilnego RP, dziękuję Zrzeszeniu
Gmin Województwa Lubuskiego. Bardzo dziękuję także Fundacji Instytutowi Naukowemu im.
Prof. Józefa Litwina. Dziękuję bardzo wszystkim partnerom za udział i oferowaną pomoc. To tyle
tytułem bardzo ogólnego wstępu. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja, dzisiejsze spotkanie
z wielu powodów „nie jest”. Po pierwsze, nie jest okazja do tego aby grzać się w blasku fleszy
po drugie nie jest okazją do tego by błyszczeć w mediach jak Państwo widzicie jest specjalnie
dla ludzi po to ażeby taki był charakter tego wydarzenia. Dzisiejsze spotkanie nie do końca jest
po to aby podsumowywać i nie całkiem po to, aby żałować. Dzisiejsze spotkanie, w moim odczuciu jako wiceministra odpowiedzialnego za współpracę ze środowiskiem urzędników stanu
cywilnego jest przede wszystkim po to, aby Państwu podziękować. Aby podziękować Państwu
za pracę, zaangażowanie za trud jaki wkładacie na co dzień uczestnicząc w tych najważniejszych,
najbardziej istotnych i radosnych wydarzeniach w życiu każdego Polaka i każdej polskiej rodziny.
Ja mam dosyć bogate doświadczenie samorządowe jako pracownik samorządowy, jako członek
organu wykonawczego, jako radny kilku szczebli samorządu, dlatego też dobrze wiem o tym,
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że praca kierownika i pracownika urzędu stanu cywilnego nie ogranicza się do przysłowiowego
wypicia lampki szampana przy okazji udzielenia ślubu. Tej pracy jest bardzo dużo i jest ona niezwykle odpowiedzialna. Jest ona trudna, jest ona coraz bardziej skomplikowana ze względu na
wprowadzone rozwiązania informatyczne, które w zasadzie, co do zasady usprawniają i pomogą
w usprawnieniu pracy natomiast oczywiście jest tak, że każda zmiana jest trudna. I serdecznie
Państwu dziękuję, za gotowość, tak szybko jak to było możliwe dostosowania się do nowych
koncepcji i pomysłów. Bardzo dziękuję, jest to takie pierwsze słowo, które chciałem powiedzieć
proste bardzo słowa, ale te proste słowa często nie padają. Ja uważam, że tym pierwszym słowem powinno być „dziękuję”. Ale „dziękuję” to tylko pierwsze proste słowo. Drugie takie proste
słowo, pewnie możecie się Państwo domyślać, to słowo „proszę”. Otóż, kiedy rozpocząłem pracę
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wśród inicjatyw legislacyjnych była nowelizacja Prawa o aktach stanu cywilnego, która udało nam się skutecznie przeprowadzić dzięki
zaangażowaniu pracowników Departamentu Spraw Obywatelskich przy MSWiA, na czele z Panią
Dyrektor Karoliną Grendą, która bardzo intensywnie przy tej ustawie pracowała, ale też przede
wszystkim dzięki Państwu. Dzięki Państwu, dlatego, że ta ustawa, którą przeprowadziliśmy na
tyle szybko, na ile to możliwe w procesie legislacyjnym bardzo szybko była efektem Państwa
postulatów, propozycji i oczekiwań. Tak ją konstruowaliśmy, tak ją tłumaczyliśmy w Sejmie
i Senacie i także dzięki temu uzyskała ona ponadprzeciętne poparcie biorąc pod uwagę dosyć
wysoką temperaturę sporu politycznego w Polsce. Ta nowelizacja w Sejmie przeszła chyba przy
dwóch głosach wstrzymujących, w Senacie jednogłośnie. To świadczy o tym, że z dobrymi pomysłami można dotrzeć do wszystkich. I dlatego proszę Państwa bardzo o to, abyście Państwo
aktywnie uczestniczyli w kolejnych nowelizacjach ustawy, w kolejnych zmianach. Już za rok, już
w przyszłym roku czeka nas ewaluacja Prawa o aktach stanu cywilnego. [...] Państwo wiecie,
co może usprawnić Waszą pracę. Ja bardzo proszę Państwa, abyście dzielili się z nami Waszymi
pomysłami. Dobre pomysły są po prostu po to, aby je wdrażać. My będziemy to robić i mogę to
Wam obiecać. Zdaliśmy test, zdaliśmy egzamin przeprowadzając nowelizację „Prasc-u”, chcemy
iść dalej. Prosimy o pomysły, prosimy o Państwa wsparcie. Więc „proszę” to jest takie drugie proste słowo jakie chciałbym dziś wypowiedzieć. I jeszcze jest trzecie. To trzecie słowo wypowiem
dzisiaj bardzo wiele razy. To jest słowo „gratuluję”, ale to jeszcze nie w tej chwili. Dziękuję bardzo.

Pani prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz z Rządowej Rady Ludnościowej
powiedziała m.in. że:
Nowoczesne państwo nie może obywać się bez „budżetu rzeczy”. Wśród budżetu rzeczy
potrzebnego do rządzenia państwem najważniejsze są zasoby ludzkie. Każde państwo, które chce
się harmonijnie rozwijać musi rozporządzać dokładnymi wiadomościami o liczbie swoich obywateli, o ich podziale według wieku, wyznania, płci, zawodów, uzdolnień zawodowych, o liczbie
i rodzaju warsztatów ich pracy i miejscu zamieszkiwania oraz o wielu innych cechach. Są to wiadomości potrzebne każdemu, kto pragnie krajem rządzić i kto pragnie jego wyzwolenia – jak to
sformułował w swoim dziele o statystyce Stanisław Staszic. Taka wiedza potrzebna jest państwu
nowoczesnemu, musi ona być jasna, prosta i przejrzysta. A wszystkie państwa nowoczesne dbają
o to, aby posiadać jak najdokładniejsze informacje. Rejestry stanu cywilnego ludności są ważnym
źródłem informacji. Zawierają nie tylko podstawowe informacje o zjawiskach ruchu naturalnego
(urodzenia, zgony, małżeństwa, rozwody) oraz o procesach będących następstwem tych zjawisk.
Z rejestrów tych – szczególnie, jeśli można w ich sporządzanie, przetwarzanie i analizę – zastosować nowoczesne techniki gromadzenia i przetwarzania danych – można uzyskać bardzo
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bogaty materiał o zmianach, jakie zachodzą w zjawiskach i procesach demograficznych. Dane te
pozwalają śledzić procesy generacyjne. Na podstawie analiz generacyjnych wywieść można nie
tylko charakterystykę i zmiany w tworzeniu i trwaniu rodzin oraz w ich rozpadzie z przyczyn
naturalnych i społecznych. Można obserwować długim czasie zagadnienia rodzicielstwa; wieku
rodziców, matek rodzących kolejne dzieci, liczby dzieci oraz czasu rodzenia kolejnego dziecka
w rodzinie. Akta stanu cywilnego pozwalają badać, ustalać i analizować kształtujące się prawidłowości w procesie zmian w stanie i strukturze ludności (wiek, płeć, stan cywilny i rodzinny).
Dają bogaty materiał analityczny do obserwowania ważnych zmiany dotyczące powstawania
i zmiany struktury oraz natury rodzin, a także kształtujących się gospodarstw domowych, co ma
niezwykle ważne znaczenie do badania poziomu i dynamiki zmian warunków i poziomu życia
ludności”. Dodała także, że „Dzięki rejestrom stanu cywilnego działająca od 43 lat Rządowa Rada
Ludnościowa, od 42 lat przygotowuje w każdym kolejnym roku dla władz państwa podstawowe
informacje i analizy dotyczące sytuacji demograficznej Polski. Głównym zadaniem RRL jest dostarczanie rządowi i władzom publicznym informacji o stanie i strukturze ludności, o przebiegu
zjawisk i procesów ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności, jego uwarunkowaniach oraz
zmianach zachodzących w ich przebiegu. Raporty RRL informują o zmianach ludnościowych
zachodzących w przestrzeni zajmowanej przez ludność, o migracjach wewnętrznych i zewnętrznych. Sporządzane na podstawie danych liczbowych analizy wskazują na kierunek, dynamikę
i tempo zmian oraz wskazują przyczyny i uwarunkowania kształtujących się zmian. Tym samym
stanowią ważny materiał do przygotowania i realizacji programów w wielu dziedzinach polityki
gospodarczej i społecznej państwa.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyło się uroczyste wręczenie przez
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Tomasza Zdzikota Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego nadanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odznaki otrzymali: Danuta Irena Stasiak, Janusz Milewski, Wiesława Bronisława Umżyńska,
Mirosław Kossowski, Tomasz Piotr Wołowski, Mariola Niewielska, Mariusz
Kopeć, Anna Małgorzata Zarzeczna, Piotr Skubiszewski, Sławomir Adam Wojciechowski, Tomasz Feliks Brzózka, Aneta Papis, Magdalena Kędziera, Edmund
Olczak, Marta Kazior, Barbara Romocka-Tyfel, Piotr Jerzy Pszonicki, Elżbieta
Brygida Fiołek, Grażyna Bożena Struzik, Ewa Gul-Czachor, Bogusława Duliban, Walentyna Jurczuk, Władysław Ignacy Witkowski, Małgorzata Kędziora,
Agnieszka Maria Bielecka, Czesława Miler, Jolanta Mucha, Agnieszka Aneta

Borowska, Piotr Michał Molas, Anna Maria Szocik, Krystyna Bogumiła Przykłota, Alicja Józefa Lubecka, Karol Dominik Lipiński, Mariusz Jacek Przytuła.
Następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji partnerskich współorganizujących konferencję. W imieniu Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego głos zabrała Joanna Pieńkowska, Polską Wytwórnię Papierów
Wartościowych reprezentował Piotr Wojcieszek, Dyrektor Pionu Banknotów
i Druków Zabezpieczonych, z ramienia ZG SUSC wystąpienie miała Aneta Papis – Wiceprezes Zarządu, Fundację Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
reprezentował Dr Piotr Kasprzyk a Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
– Sławomir Adam Wojciechowski.
Dr Piotr Kasprzyk m.in. powiedział:
W pierwszym rzędzie chciałbym wyrazić radość z tego, ze możemy razem z Państwem tutaj
wszystkimi obecnymi obchodzić 70-lecie rejestracji stanu cywilnego. Departamentowi Spraw
Obywatelskich na ręce Pani Dyrektor Karoliny Grendy chciałbym podziękować i pogratulować
podjęcia się organizacji tak dużego przedsięwzięcia. Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa
Litwina, będąca współorganizatorem tej wspaniałej uroczystości jest podmiotem działającym
aktywnie na polu podnoszenia kompetencji i poszerzania wiedzy merytorycznej urzędników
stanu cywilnego m.in. poprzez wydawanie ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka.
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Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. W tym miejscu pozwólcie
Państwo, że słowa wdzięczności skieruję do całego zespołu redakcyjnego i osób współpracujących z Metryką którzy przygotowują teksty z myślą o pracownikach urzędów stanu cywilnego,
bo do Was w pierwszym rzędzie kierujemy nasze czasopismo. Nie sposób wszystkich tutaj wymienić wyminie niektóre nazwiska a więc Prof. Jackowi Mazurkiewiczowi, Dr hab. Michałowi
Wojewodzie, sędziemu SSN Bronisławowi Czechowi i sędziemu Przemysławowi Wypychowi,
Dr hab. Piotrowi Mostowikowi, Prof. Januszowi Gajdzie, Dr hab. Jarosławowi Dobkowskiemu,
sekretarzom Metryki Panu Piotrowi Skubiszewskiemu i Pawłowi Sobotce. Cieszę się bardzo
z nawiązania współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego w Łodzi i dziękuję
Pani Dyrektor dr Iwonie Wieczorek za wielką otwartość i zrozumienie a także nawiązanie z nami
współpracy. Dziękuję także całemu Zarządowi Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego
przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie za wsparcie
i nawiązanie ściślejszej współpracy z naszym czasopismem podziękowania składam na ręce Pani
Aleksandry Michty. W wszystkim nagrodzonym w tym roku medalem fundacji. Dziękuje także
wszytki podmiotom współpracującym z Metryką a więc Departamentowi Spraw Obywatelskich
MSWiA, Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wspomnianemu już
Narodowemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego w Łodzi, Forum Pracowników Urzędów
Stanu Cywilnego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji
w Krakowie oraz Stowarzyszeniu Urzędników Stanu Cywilnego RP. Mamy nadzieję na podjęcie szerszej współpracy z związkiem gmin województw lubuskiego. Tutaj uśmiecham się do
Pana Sławomira Wojciechowskiego i innych współpracowników. Zdajemy sobie sprawę, że tylko
współpraca wszystkich instytucji zajmujących się rejestracją stanu cywilnego może przynieść
efekty w postaci dobrze wykształconych i kompetentnych pracowników USC i zadowolonych
z ich obsługi obywateli jak i cudzoziemców.

Pani Joanna Pieńkowska, reprezentująca Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przybliżyła uczestnikom uroczystości działalność instytutu i jego
cele. Podkreśliła m.in., że:
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest bardzo młodą instytucją. 3 września
2016 r. mieliśmy dokładnie rocznicę powstania. Jest ona państwową jednostką budżetową i podlega pod Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Status prawny działalności instytutu
określa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przede wszystkim Zarządzenie nr
36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. Narodowy Instytut Samorządu
Terytorialnego ma siedzibę w Łodzi. Bardzo szeroki przedmiot działalności Instytutu odzwierciedla jego nazwa – jest nim samorząd terytorialny, a więc wspieranie harmonijnego rozwoju
jednostek samorządu terytorialnego oraz podnoszenie standardów jego działania. Kluczowe dla
funkcjonowania Instytutu jest realizowanie przedsięwzięć o jak najszerszym zakresie oddziaływania. Do tego zakresu należą przede wszystkim organizowanie i przeprowadzanie szkoleń,
konferencji, opracowanie ekspertyz, opinii prawnych dostępnych na stronie internetowej NIST,
które mają na celu poprawienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
W tym celu Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego współpracuje również w tworzeniu
projektów regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu. Instytut wspiera wielokierunkowy rozwój jednostek samorządu terytorialnego poprzez upowszechnianie informacji,
wyników badań, i prac w formie publikacji. W ramach realizacji tych zadań instytut współpracuje z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, organizacjami
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pozarządowymi i innymi podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowymi.
Jednym z obszarów wsparcia NIST jest kreowanie i propagowanie dobrych standardów w zakresie
zarządzania jakością samorządu terytorialnego m.in. poprzez realizację procesu poświadczania
samooceny realizacji według CAF oraz realizację programów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego stawia sobie za cel ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez budowanie zaufania na linii Instytut – samorząd.
Przykładem takiego realnego wsparcia dla samorządu jest wprowadzenie przez Instytut portalu
e-służby przygotowawczej dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Warte podkreślenia jest to, że charakter współpracy z NIST jest całkowicie nieodpłatny. Serdecznie zapraszam
do współpracy z Instytutem.

Jak wyżej wspomniano z ramienia ZG SUSC wystąpienie miała Pani
Aneta Papis, która przybliżyła wszystkim uczestnikom okoliczności powstania
Stowarzyszenia m.in. stwierdziła, że:
Stowarzyszenie występuje do właściwych organów państwowych z propozycjami zmian
i aktualizacji obowiązujących przepisów prawa. Angażowaliśmy się i nadal angażujemy przy
każdej nowelizacji przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Próbowaliśmy, z różnym
skutkiem, uczestniczyć w tworzeniu nowej, obowiązującej ustawy.
W marcu 2017 r. miną dwa lata od wejścia w życie ustawy i elektronicznego rejestru stanu
cywilnego. Jest to czas na dokonanie analizy wpływu przyjętych rozwiązań na funkcjonowanie
urzędów stanu cywilnego. Już dziś nasi przedstawiciele biorą udział w pracach zespołu roboczego
powołanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki pracują
nad poprawą funkcjonowania aplikacji Źródło.
Dwa lata stosowania nowych przepisów, w 70-letniej historii rejestracji wydaje się, że to
bardzo krótko. Ale dwa lata stosowania nowych rozwiązań z możliwością porównania z rozwiązaniami istniejącymi od 1946 r. to wystarczający czas aby wyciągnąć wnioski. Brzmienie przepisów
nie pozostawia wątpliwości, że nadal mimo zapowiedzi informatyzacji USC, udogodnienia przy
rejestracji stanu cywilnego nie koncentrują się w wystarczający sposób na potrzebach obywatela, ponieważ wszystkie czynności poprzedzające sporządzenie elektronicznego aktu wymagają papierowych kart, protokołów własnoręcznie podpisywanych przez uczestników, osobiście
obecnych w urzędzie. Z punktu widzenia obywatela najważniejsza jest wygoda załatwiania spraw
urzędowych. Usługi elektroniczne, powinny zapewnić oszczędność czasu, uwolnić obywateli od
konieczności wizyty w urzędzie, oczekiwania w kolejkach z wyłączeniem przypadków, kiedy
osobiste stawienie się jest niezbędne.
Dlatego zwracam się do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
wojewodów sprawujących nadzór nad rejestracją stanu cywilnego, do naukowców, do koleżanek
i kolegów z USC aby w przyszłym roku podjąć prace zmierzające do nowelizacji ustawy, która dostosuje przepisy prawa do możliwości jakie daje współczesna technika, w taki sposób abyśmy przy
następnych jubileuszach z pełną odpowiedzialnością mogli powiedzieć, że w Polsce rejestracja jest
nie tylko jednolita ale jest również nowoczesna, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom obywateli.

W wystąpieniu Sławomir Adam Wojciechowski podkreślił, że:
Obecnie sami jesteśmy świadkami kolejnej, bardzo doniosłej rewolucji w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego. Podobnie jak 70 lat temu, również i dzisiaj zaistniałe zmiany powodują,
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że musimy na nowo zdefiniować rejestrację stanu cywilnego oraz miejsce i znaczenie USC w systemie administracji publicznej.
Z tego też powodu jubileusz ten jest wydarzeniem wyjątkowym, łączy bowiem dwa niezwykłe okresy w historii funkcjonowania tak ważnych dla nas wszystkich instytucji.
Rocznica ta ma istotne znaczenie zarówno dla administracji rządowej jak i samorządowej
bowiem USC funkcjonują w strukturach jednostek samorządu terytorialnego – gminach. To
na wójtach, burmistrzach i prezydentach miast spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie
i funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego. Natomiast odpowiedzialność za kreowanie jednolitej
polityki rejestracji stanu cywilnego spoczywa na administracji centralnej.
W tym względzie niezwykle ważna jest bardzo dobra współpraca wszystkich podmiotów
mających wpływ na rejestrację stanu cywilnego w Polsce: władze centralne, administrację rządową i samorządową. W tym dyskursie oczywiście nie może zabraknąć organizacji społecznych
oraz przedstawicieli nauki.
Przykładem tego jest działalność Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, którego
jestem reprezentantem. Zrzeszenie jako organizacja samorządowa realizuje szereg inicjatyw
zorientowanych na rozwój tego obszaru administracji publicznej. Do najważniejszych zaliczyć
należy: przeprowadzenie badań nad systemem dotacji celowych na zadania zlecone. W tym
zakresie jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy badania, których wyniki wpłynęły na zmianę sposobu ustalania finansów dla urzędów stanu cywilnego. Przedstawiciele Zrzeszenia brali
i nadal biorą czynny udział w pracach legislacyjnych nad obecną ustawą prawo o aktach stanu
cywilnego oraz przepisami wykonawczymi. Nasza aktywność obejmowała także udział w opracowywaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ŹRÓDŁO, która nadal jest realizowana
poprzez udział w zespole roboczym powołanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uczestniczymy
w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego oraz komisji parlamentarnych. Jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu ustawiczne podnoszenie kwalifikacji urzędników stanu cywilnego poprzez cykliczne organizowanie szkoleń i publikowanie
opracowań merytorycznych. W bieżącym roku, w ramach uczestnictwa w Ogólnopolskim
Porozumieniu Organizacji Samorządowych zrealizowaliśmy przy współudziale Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji największy, i jak dotąd, jedyny taki w Polsce projekt badawczy, mający na celu zdiagnozowanie aktualnej sytuacji urzędów stanu cywilnego. W badaniu
udział wzięło 500 urzędów, z 5 województw. Prowadzimy stałą współpracę z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie rozwoju przepisów i systemów informatycznych.
Poza wymienioną działalnością Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, jako
organizacja z kilkunastoletnim stażem, prowadzi szereg działań wspierających samorządy gminne z zakresu wszystkich dziedzin i funkcji tego szczebla administracji. Zrzeszenie
Gmin Województwa Lubuskiego jest także sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorządowych, dzięki czemu głos wypracowany na forum regionalnym dostrzegany jest przez parlament oraz wiele instytucji państwowych, w których samorząd gminny
odgrywa istotną rolę.
Jak widać, kreatywny dialog między praktykami czyli wykonawcami prawa a jego twórcami jest rozwiązaniem, które umożliwia wdrażanie najbardziej efektywnych rozwiązań. Bowiem
niezwykle ważne jest aby jak najlepiej korzystać z potencjału myśli.
W imieniu władz Zrzeszenia, wszystkich kierowników USC z terenu województwa lubuskiego oraz swoim własnym pragnę serdecznie podziękować organizatorom za możliwość
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dostąpienia przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zaszczytnej roli – partnera organizacyjnego dzisiejszego spotkania.
Przy tej okazji pragnę także przekazać gratulację wszystkim obecnym i byłym pracownikom USC w całej Polsce, za codzienny trud i profesjonalizm jaki wykazują realizując powierzone obowiązki. To właśnie dzięki Wam wdrożenie tak gruntownych oraz innowacyjnych zmian
w ostatnim czasie było możliwe. Słowa podziękowania należą się także wszystkim tym, którzy
przekuli te idee zarówno na płaszczyznę prawa jak i rozwiązań informatycznych. Dzięki Wam
wszystkim mili Państwo – rejestracja stanu cywilnego w Polsce jest obecnie jednym z najbardziej
nowoczesnych systemów prawnych i informatycznych.

W ramach uroczystości zaprezentowano wydaną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji publikację książkową z okazji jubileuszu 70-lecia wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Publikacja
ta składa się z dwóch części. Pierwsza przygotowana przez Wydział Rejestracji
Stanu Cywilnego Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA zatytułowana
„Od średniowiecza do współczesności czyli dość krótko o całkiem długiej historii” jest zarysem historii rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Druga część
to „Polska bibliografia rejestracji stanu cywilnego i prawa osobowego” za lata
1946–2015, która jest opracowaniem przygotowanym przez Piotra Kasprzyka
i Piotra Skubiszewskiego ukazującym duży, choć w sporej części rozrzucony po
różnych publikatorach, dorobek literatury w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Z pewnością bibliografia ta pomoże pracownikom urzędów stanu cywilnego
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w lepszym zapoznaniu się ze specjalistyczną literaturą. Jest ona pomocna także dla studentów prawa lub administracji, pracowników naukowych piszących
różnego rodzaju prace porównawcze lub sięgających do prawa o aktach stanu
cywilnego w trakcie swoich studiów.
W bloku naukowym udział wzięli Dr hab. Michał Wojewoda z Uniwersytetu
Łódzkiego, który omówił zagadnienie związane z transkrypcją zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, SSN Bronisław Czech, który przybliżył orzecznictwo
Sądu Najwyższego w sprawach rejestracji stanu cywilnego, Dr Piotr Kasprzyk,
który wystąpił z referatem nt. „Pozycja prawna kierownika urzędu cywilnego
i jego zastępcy”. Wystąpienia publikujemy na łamach naszego czasopisma. Na
koniec części naukowej mgr Marcin Jędrych wygłosił referat pt. „Prawo o aktach
stanu cywilnego a Kodeks rodzinny i opiekuńczy”.
Na tym konferencję zakończono.

Magdalena Muzika*

Sprawozdanie z IV Lubuskiego Seminarium Rejestracji Stanu
Cywilnego (Łagów Lubuski 17–18.11.2016 r.)

W dniach 17–18 listopada 2016 r. w Łagowie Lubuskim odbyło się IV Lubuskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego. Konferencja zorganizowana
została przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Obecnie Zrzeszenie, jako stowarzyszenie, jest jedyną w Polsce organizacją skupiającą wszystkie
82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest
sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych,
któremu przewodniczyło w latach 2013–2014. Konferencję otworzyła Pani Natalia Walewska-Wojciechowska – Dyrektor Biura Zrzeszenia. Wśród prelegentów
znaleźli się Pani Barbara Łapińska – Naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Piotr Gajewski
przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, przedstawiciele Centralnego Ośrodka
Informatyki – Joanna Kot, Katarzyna Balkiewicz, Łukasz Latuch, jak również
przedstawiciele Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Mirosław Szatarski,
Mirosław Zapała oraz Krzysztof Koleda.
Spotkanie to jest jednym z wielu działań Zrzeszenie Gmin Województwa
Lubuskiego, które od kilku lat bardzo czynnie angażuje się w inicjatywy wspierające pracę kierowników USC z województwa lubuskiego zarówno w wymiarze
lokalnym jak i ogólnokrajowym.
Pierwszym punktem konferencji było omówienie raportu z badania na temat stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce. Badanie to zostało
przeprowadzone przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych przy partnerstwie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Raport z badań został omówiony przez Sławomira Wojciechowskiego – Kierownika
USC w Nowej Soli, który stwierdził, że „Zrealizowanie badania wynikało z potrzeby zebrania aktualnej wiedzy na temat stanu funkcjonowania urzędów stanu
* Magdalena Muzika, Kierownik Urzędu stanu Cywilnego w Iłowej.
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cywilnego w Polsce a jego celem głównym była analiza aktualnej sytuacji USC
w wymiarze organizacyjnym, kadrowym i finansowym”.
O najnowszych zmianach w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego jak
również o bieżących problemach wynikających ze stosowania przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego mówiła Pani Barbara Łapińska – Naczelnik
Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego w MSWiA. W swoim wystąpieniu poruszyła min. kwestię możliwości upoważnienia przez kierownika USC swoich
pracowników do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych
w papierowych księgach, tryb unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie zarejestrowanych lub błędnie przeniesionych do rejestru. Ponadto omówiła kwestie
wydawania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu
cywilnego z wykorzystaniem danych zgromadzonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu cywilnego, prowadzonych w urzędach przed wdrożeniem
centralnego rejestru stanu cywilnego, bez konieczności przenoszenia aktów do
systemu. Stronę techniczną zagadnienia omówił Pan Jan Krzysztof Wojtala,
przedstawiciel firmy Technika IT S.A., która specjalizuje się w projektowaniu,
wdrażaniu oraz serwisowaniu oprogramowania i rozwiązań informatycznych dla
jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego wykładu omówiona została
także koncepcja integracji lokalnego systemu EZD z systemem zleceń aplikacji
ŹRÓDŁO. Krzysztof Wojtala podkreślił, że „Z punktu widzenia pracochłonności
związanej z ewidencją czynności kancelaryjnych kluczowe znaczenie ma integracja systemów za pośrednictwem usług sieciowych (Web services) działających
automatycznie i w tle, tak aby wyeliminować ręczne wpisywanie tych samych
danych w aplikacji ŹRÓDŁO i w systemach EZD wspomagających poszczególne USC”. W wystąpieniu poruszył także kwestie masowej migracji aktów stanu
cywilnego. Zagadnienie to zostało również omówione przez przedstawiciela
Centralnego Ośrodka Informatyki Pana Łukasza Latucha, który szczegółowo
wyjaśnił koncepcję masowej migracji oraz etapy z jakich miałaby się składać,
jak również przedstawił zalety tego procesu min. szybkość, masowość, minimalna ilość danych, minimalna praca użytkownika przy dużej wolumetrii danych,
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automatyczna ewidencja. Ponadto przedstawicielki COI Joanna Kot oraz Katarzyna Balkiewicz zaprezentowały katalog zmian rozwojowych w Systemach Rejestrów Państwowych. Przybliżyły zmiany związane ze zwiększeniem ergonomii
m.in. zasilanie formularzy BUSC danymi rodziców, zasilanie formularzy i przypisków danymi z odpisu skróconego a nie zupełnego oraz zmiany rozwojowe takie
jak edycja słownika miejscowości, zmiana walidacji na formularzach w trybach
migracji, transkrypcji i odtworzenia. O zastosowaniu informatycznych systemów
prawniczych w pracy kierownika USC mówił Tomasz Doliński przedstawiciel
firmy Wolters Kluwer.
Przedstawiciele Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Mirosław
Szatarski, Mirosław Zapała oraz Krzysztof Koleda omówili kwestie związane
z przekazywaniem materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, brakowaniem dokumentacji nie archiwalnej oraz przedstawili zasady kontroli przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
Innowacyjną koncepcję płatności elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego przedstawiła Agnieszka Maj-Pelczar przedstawiciel Krajowej
Izby Rozliczeniowej – instytucji infrastruktury polskiego sektora bankowego,
która jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń bankowych. Zaprezentowała rozwiązanie płatności elektronicznych w JST oparte na
systemie rozliczeń międzybankowych elixir – Paybynet. Podkreśliła, że „Paybynet jako jedyne w Polsce zapewnia realizacje płatności w schemacie bezpośredniego przelewu z potwierdzeniem na faktycznym rachunku bankowym urzędu,
w postaci 1 płatność = 1 przelew bez udziału pośredników”.
Konferencje zamknęli przedstawiciele Archiwum Państwowego wykładem
na temat zasad i wymogów przekazywania dokumentacji urzędu stanu cywilnego
do archiwum państwowego.
Mając na względzie bardzo dużą frekwencję uczestników konferencji oraz
zainteresowanie wymienionymi powyżej zagadnieniami uznać należy, że konferencja jest dużym sukcesem.

Aleksandra Michta*

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Rejestracja stanu
cywilnego w Polsce w 70-lecie jednolitej rejestracji stanu cywilnego”
(Kraków 8.12.2016 r.)

W dniu 13 grudnia br. odbyła się konferencja pt. „Rejestracja stanu cywilnego w Polsce w 70-lecie jednolitej rejestracji stanu cywilnego” zorganizowana
przez Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego Małopolskiego Instytutu
Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie FRDL pod patronatem
Prezydenta Miasta Krakowa. Współorganizatorem konferencji była Rada Miasta
Krakowa. Partnerem wspierającym było czasopismo „Metryka. Studia z zakresu
prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Otwarcia konferencji dokonała
Bożena Pietras-Goc – Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Małgorzatą Jantos – Radną Miasta Krakowa
i Mirosławą Stawarz – Przewodniczącą Forum Pracowników Urzędów Stanu
Cywilnego. Program konferencji obejmował wystąpienia prelegentów oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów dla kierowników USC z długoletnim stażem
pracy i medalu czasopisma „Metryka” Panu SSN Bronisławowi Czechowi, SSR
Przemysławowi Wypychowi oraz sekretarzowi redakcji „Metryki” Panu Piotrowi
Skubiszewskiemu.
Jako pierwsza referat wygłosiła Pani Elżbieta Obtułowicz – Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nt. Historii rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Prelegentka podkreśliła,
że formalny charakter ksiąg określanych mianem metryk datuje się na początek
XVIII w. a rejestracja stanu cywilnego miała charakter stanowy (oddzielnie dla
szlachty, mieszczan i włościan). Rejestracja świecka obejmowała obecne obszary
województw lub ich części: zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego,
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego,
*
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dolnośląskiego. W 1808 r. na terenie Księstwa Warszawskiego wprowadzono
akty stanu cywilnego – prowadzone na podstawie francuskiego Kodeksu cywilnego (Kodeksu Napoleona). Rejestracja stanu cywilnego prowadzona była
wyłącznie przez urzędników państwowych dla wszystkich obywateli bez względu
na wyznanie. Z dniem 1 stycznia 1946 r. wprowadzono powszechną jednolitą
i świecką rejestrację stanu cywilnego (każda gmina miejska oraz każda gmina
wiejska stawała się odrębnym urzędem stanu cywilnego), która jest prowadzona
do dnia dzisiejszego.
Drugim prelegentem był Dr Piotr Kasprzyk – redaktor naczelny czasopisma Metryka, który pochylił się nad tematem „Pozycja prawna kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy”. Zwrócił on uwagę na zwieszającą się rolę
zawodowych kierowników USC. W tym kontekście, jak podkreślił prelegent,
szczególnego znaczenia nabiera idea korpusu zawodowego urzędników stanu
cywilnego jako kolejny zawód prawniczy w pełni profesjonalny obsługujący jedne z najistotniejszych zadań związanych ze stanem cywilnym osób fizycznych.
Wniosek de lege ferenda jaki został zgłoszony to określenie w sposób bardziej
szczegółowy pozycji ustrojowej zawodowego kierownika USC i jego zastępcy
z wyraźnie wyartykułowaną zasadą, że piastunem organu jakim jest kierownik
USC nie mogą być dwie osoby.
Obszerne wystąpienie miała Pani Lucyna Gajda, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Prelegentka głównie skupiła się na współczesnej pracy
w USC czyli jak wygląda rejestracja stanu cywilnego w XXI w. Obecnie, jak
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podkreśliła prelegentka jesteśmy świadkami „rewolucyjnych zmian” pod względem merytorycznym, informatycznym i organizacyjnym. Jednym z ważniejszych
kwestii było utworzenie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Elektroniczny Rejestr Stanu Cywilnego obejmuje a) rejestr urodzeń, b) rejestr małżeństw,
c) rejestr zgonów, d) rejestr uznań. Od dnia 1 marca 2015 r. gminy posiadają
bezpośredni dostęp do rejestrów: PESEL, RSC, RDO a zasilanie ich odbywa się
bezpośrednio w czasie rzeczywistym ponadto między tymi rejestrami i organami jest automatyczna, wzajemna wymiana danych. Pani Lucyna Gajda zwróciła
uwagę na zmiany jakie się dokonały m.in. polegające na odmiejscowieniu wielu
czynności z zakresu spraw obywatelskich, np. przy wydaniu odpisów aktów stanu
cywilnego, zaświadczeń z USC, transkrypcji, odtworzeniu aktu stanu cywilnego,
rejestracji zdarzeń zagranicznych, składaniu zapewnień do ślubu, czy udostępnianiu danych z RSC, RDO. Uproszczono procedury administracyjne w których decyzje zastąpiono czynnościami materialno-technicznymi czy regulowano
kwestię ślubu poza lokalem USC. Pani Lucyna Gajda, zreferowała także pracę
małopolskich gmin w Systemie Rejestrów Państwowych i z dumą podkreślono,
że wśród 20 najaktywniejszych polskich USC, Kraków zajął 1 miejsce.
Co daje SRP gminom, obywatelom, wojewodzie? M.in. dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrach, automatyczna aktualizacja rejestrów, ograniczenie korespondencji, zaświadczeń, odpisów, likwidacja wielu czynności
w gminach oraz usprawnienie pracy. W referacie zakreślono kierunki rozwoju
SRP poprzez: umożliwienie wykorzystywania rejestrów państwowych do realizacji wszystkich ustawowych zadań gmin, wojewodów i innych organów; rozszerzenie kręgu podmiotów mających dostęp do SRP – np. dostęp wojewody
do RDO, pełnego RSC; rozszerzenie kręgu organów udostępniających dane
z PESEL o gminy; dalsze odmiejscowienie usług; rozwój e-usług; wykorzystanie raportów do prac planistycznych; masowa migracja aktów; informowanie
obywateli o nowych usługach i usprawnieniach; odejście od protokołów w USC;
utworzenie nowych, ogólno dostępnych rejestrów; integracja istniejących i nowotworzonych rejestrów państwowych; uzyskanie dostępu do rejestrów państwowych dla podmiotów korzystających z ich danych – prowadzenie spraw
w oparciu o rejestry państwowe.
Następnie głos zabrał Edmund Olczak, Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego
w Krakowie. W swoim wystąpieniu pt. „Praktyczne aspekty pracy USC w nowych warunkach prawno-organizacyjnych na przykładzie USC Kraków” zwrócił
uwagę na koszty urzędów stanu cywilnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa
powinna pokrywać koszty realizacji zadań w gminie w całości; w rzeczywistości dotacje są istotnie mniejsze od realnych kosztów. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przeprowadziło w 2013 r. obliczenia, z których wynikało,
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iż dotacja celowa pokryła realne wydatki ponoszone na realizację zadań zleconych zaledwie w ok. 50%. Jak poinformował Pan Edmund Olczak podsumowanie
kosztów i wysokości dotacji w Krakowie w ostatnich latach wykazało podobny
wynik. Niedostateczne finansowanie zadań zleconych przekłada się bezpośrednio na warunki pracy w USC, m.in. w zakresie: finansowania etatów (w tym ich
zwiększenie), zakup sprzętu komputerowego, jego utrzymanie i naprawy, remont
pomieszczeń, wyposażenie stanowisk pracy. Problem wysokości dotacji celowej
zintensyfikował się po 1 marca 2015 r. gdy pojawiła się konieczność sfinansowania dodatkowego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych itp. oraz
zwiększenia zatrudnienia – czego koszty poniosły gminy. Nie wszystkie gminy
otrzymały z MSWiA, potwierdzony wcześniej, potrzebny do realizacji nowych
zadań sprzęt (Kraków: drukarki i skanery – tak, komputery tylko w 28,6%).
Badania przeprowadzone przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji
Samorządowych w okresie marzec–kwiecień 2016 r. pokazało, że dla realizacji zadań w nowej formule organizacyjno-prawnej funkcjonującej od 1 marca 2015 r.
zaszła konieczność zwiększenia zatrudnienia w USC. Dotknęło to głównie gminy
miejskie, gdzie najpełniej zrealizowała się reguła tzw. odmiejscowienia. W USC
w Krakowie odnotowano 90% wzrost spraw dotyczących sporządzania aktów stanu cywilnego w trybie szczególnym (transkrypcje, odtworzenie, rejestracja), ich
sprostowań i uzupełnień, a także odnotowania zmian w aktach stanu cywilnego
na podstawie dokumentów zagranicznych natomiast o wydawanie zaświadczeń
o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu wyznaniowego ze skutkiem prawnym) w okresie od marca 2014 r. do czerwca 2016 r.
– wzrost o 45%. Warto podkreślić, że przeprowadzane corocznie w Urzędzie
Miasta Krakowa badania satysfakcji klienta zewnętrznego pokazują stałą tendencję, iż „perłą w koronie” atutów urzędu są jego pracownicy. Czyli – skuteczność
działań i osiągnięć celów w głównej mierze zależą od pracowników urzędów
a więc – właściwe dofinansowania zadań (etaty, szkolenia itp.) powinny mieć
charakter priorytetowy podkreślił prelegent.
Nowe regulacje prawne obowiązujące od dnia 1 marca 2015 r. wprowadziły
szereg pozytywnych rozwiązań, jak choćby: informatyzację rejestracji; możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym USC na terenie RP,
niezależnie gdzie jest przechowywany akt; uproszczenie i usprawnienie postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego poprzez odejście od decyzji administracyjnych na rzecz czynności materialno-techniczny;
liberalizację zasad zawierania małżeństw poza USC na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo; poszerzenie kompetencji kierownika USC w zakresie
prostowania i unieważnienia aktów stanu cywilnego; możliwość upoważnienia
pracowników przez kierownika USC do wydawania odpisów, a od niedawna do
przenoszenia aktów papierowych do Rejestru Stanu Cywilnego; meldowanie
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noworodków i wydawania zaświadczeń o ich numerze PESEL przy ich rejestracji. Jak podkreślono są też zagadnienia, wymagające dalszego doskonalenia, np.:
dot. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – określenie jednoznacznych i klarownych zasad, w jakim zakresie przepisy tej ustawy mają być
stosowane przez USC dot. ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – wprowadzenie katalogu minimum danych kwalifikujących zagraniczny dokument stanu
cywilnego do transkrypcji w trybie art. 104 P.a.s.c.; wprowadzenie możliwości
niepowiadamiania cudzoziemców o dokonaniu czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego, jeśli ich adres zamieszkania nie jest znany; ewentualną korektę
sprawy tłumaczeń np. przy ceremonii zawarcia małżeńskiego, dokonywanego
przez osoby nie będące tłumaczami przysięgłymi, gdyż z obserwacji wynika, że
jakość tłumaczenia jest niekiedy bardzo słaba.
W referacie podano przykładowe rekomendacje dedykowane do aplikacji
ŹRÓDŁO przez Urząd Miasta Krakowa: m.in. do każdego przeniesionego aktu
system powinien proponować uzupełnienie numeru PESEL na podstawie danych zawartych w bazie PESEL oraz domyślny kraj urodzenia „Polska”; operator
winien zweryfikować te dane na podstawie posiadanych informacji i w razie
potrzeby dokonać korekty – byłoby to znaczne przyspieszenie i ułatwienie pracy
nad migracją aktów; zakres i kryteria weryfikacji należy jednolicie ustalić dla
wszystkich operatorów. Aplikacja ŹRÓDŁO winna być wyposażona w raporty
sprawozdawcze, które pozwalałyby m.in. łatwiej nadzorować postęp załatwiania
wniosków przez pracowników oraz terminowość ich realizacji mając na uwadze,
że po przeprowadzeniu badań na próbkach wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego (AU, AM, AZ), że elektroniczna baza danych w dotychczasowej aplikacji
PB_USC jest bardzo dobra (należy domniemywać, że tak jest nie tylko w USC
w Krakowie), to dane z aplikacji PB_USC winny być automatycznie i masowo
zaczytywane do aplikacji ŹRÓDŁO. Oprócz „pobierz dane” system powinien
oferować „pobierz PESEL”, a w drugim oknie pracownik winien mieć podgląd
do bazy PESEL, aby przed pobraniem upewnić się co do innych danych osoby,
której PESEL będzie pobrany; ważne jest, aby na jednym ekranie można widzieć
otwarte dwa okna, przy czym wystarczy, jeśli aktywne będzie jedno.
Zdaniem referenta najważniejsze okoliczności wpływające na pracę w USC
to: a) pusta Baza Usług Stanu Cywilnego (dlatego masowa migracja danych jest
bardzo ważna); b) dużo błędów w rejestrze PESEL (ich usuwanie to nowe, czasochłonne zadanie dla kierowników USC); c) szybsza reakcja MC oraz COI na
postulaty z zakresu aplikacji; zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone;
d) przegląd legislacji przez MSWiA i uwzględnienie uwag USC.
Kolejny referat wygłoszony przez sędziego Sądu Najwyższego Bronisława
Czecha, dotyczył rozważań nad orzecznictwem sądów dotyczącym prawa o aktach stanu cywilnego.
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Przedmiotem orzecznictwa było bardzo wiele różnych zagadnień z dziedziny prawa o aktach stanu cywilnego, których samo tylko ich wymienienie miałoby
co najmniej 23 pozycje. To zdaniem referenta świadczy o ogromie pracy jaką
włożyły sądy w kształtowanie wykładni tej dziedziny prawa, przy czym wykładnia ta w niektórych kwestiach nie była jednolita i ewoluowała, niektóre kwestie
straciły obecnie znaczenie wobec zmian przepisów oraz zmian społecznych czy
ustrojowych. Prelegent wobec niemożności nawet skrótowego przedstawienia
całego orzecznictwa zasygnalizował kilka zagadnień, które w nim wystąpiły i są
nadal aktualne m.in. kwestia zmiany oznaczenia płci zapisanej w akcie urodzenia
i mocy dowodowa zagranicznych aktów stanu cywilnego.
Ostatnim prelegentem była Pani Ewa Ryłko, psycholog, socjolog i doświadczony trener mająca wystąpienie pt. „Etyczny aspekt pracy urzędnika stanu cywilnego. Europejski kodeks dobrej administracji”, w którym wyjaśniła jakim
trzeba być urzędnikiem i jakie rozwijać cechy aby zasługiwać na miano urzędnika etycznego.
W dalszej części konferencji nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów dla kierowników USC z długoletnim stażem pracy oraz medali czasopisma
Metryka.

Magdalena Kubik*

Sprawozdanie z konferencji poświęconej 70-leciu jednolitej
rejestracji stanu cywilnego w Polsce (Rzeszów 13.12.2016 r.)

W dniu 13 grudnia br. FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował wraz z Podkarpackim Forum USC (PFUSC) w Rzeszowie
Konferencję dla Kierowników USC z okazji 70-lecia powstania urzędów stanu
cywilnego w Polsce. Tematyka spotkania dotyczyła rejestracji stanu cywilnego
w świetle nowych regulacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz migracji
aktów stanu cywilnego z aplikacji wspierających do SRP. Prelegentami byli m.in.
dr Piotr Kasprzyk, który przedstawił kwestie związane problemami dotyczącymi
rejestracji stanu cywilnego po nowelizacji ustawy P.a.s.c., natomiast zagadnienia
związane z migracją nakreślili przedstawiciele Techniki IT.
Uczestnicy Konferencji otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz podziękowanie za zaangażowanie w pracę i działalność Forum. Koordynator Forum,
szczególne podziękowania złożył na ręce pięcioosobowego Zarządu PFUSC,
kierowanego przez Małgorzatę Cudo, Zastępca Kierownika USC w Dzikowcu.
Podkarpackie Forum Urzędów Stanu Cywilnego funkcjonuje od stycznia
2013 r. Obecnie zrzesza 42 członków – kierowników i zastępców USC z woj.
podkarpackiego.
Fora Samorządowe to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się
form pogłębienia wiedzy zarówno tej merytorycznej jak i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy jednostek. Służą one integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciu,
poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu i pełnieniem misji publicznej przez pracowników administracji publicznej. Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz
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w roku, konferencji dla członków Forum, które oprócz walorów konsultacyjnych
stwarzają okazję do integracji środowiska pracowników USC.
Spotkania Forum odbywają się cyklicznie, w Rzeszowie, a każde poświęcone jest dyskusji na tematy, które wybierają członkowie Forum. Do udziału
w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów
prawnych i organizacyjnych dotyczących bieżącej pracy w USC oraz rejestracji
stanu cywilnego.

Zapowiedź wydawnicza
Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa o zmianie imienia
i nazwiska
KOMENTARZ
Szanowni Czytelnicy, serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia zamówienia na publikację: Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie
imienia i nazwiska. Komentarz, pod red. Piotra Kasprzyka, która ukaże się
w pierwszym kwartale 2017 r.
Obszerny komentarz jest pracą zbiorową prawników i praktyków – specjalistów z zakresu rejestracji 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, orzecznictwa 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 brutto + koszt przesyłki 11,50 zł brutto.
Cena dla prenumeratorów „Metryki” i podmiotów, które zamówią „Metrykę”: 230 zł brutto + koszt przesyłki 11,50 zł brutto.
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 ustanowienia nagrody im. Profesora Józefa Litwina, która spotkała się z pozytywnym 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

