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 W związku z pismem z dnia 29 stycznia 2018 roku nr DSO-WSC-6000-9-4/2018 jako 

przedstawiciel Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP poniżej przedstawiam ocenę 

rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.) oraz propozycje zmian przepisów ww. ustawy. 

 Na wstępie należy podkreślić, że po trzyletnim okresie obowiązywania ustawy  w  

opinii kierowników USC zaproponowane, regulacje zasługują na pozytywną ocenę. 

Nie sposób oddzielić oceny ustawy od oceny aplikacji Źródło. Po trzech latach zauważalne 

są poprawiające jakość pracy w urzędach stanu cywilnego udoskonalenia aplikacji 

oraz znacznie mniejsza awaryjność systemu. Ponadto, znaczenie ma także fakt, że w ciągu 

minionych trzech lat rejestr stanu cywilnego był sukcesywnie uzupełniany, a rejestr PESEL 

aktualizowany. Odnosząc się do ogólnej oceny rozwiązań przyjętych w ustawie, to w 

pierwszej kolejności wymienić należy zamianę decyzji administracyjnych na czynności 

materialno-techniczne. Pomimo uwag zaprezentowanych poniżej, podkreślić należy, że 

przyjęte rozwiązanie usprawniło codzienną pracę w urzędzie stanu cywilnego. Ponadto, 

klienci są zadowoleni z odmiejscowienia  czynności wydawania odpisów i zaświadczeń, a 

także z faktu, że zgłaszając urodzenie otrzymują nr PESEL dziecka oraz z tego, że nie ma 

konieczności dostarczania odpisów papierowych do załatwienia sprawy w urzędzie stanu 

cywilnego. 
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 Odnosząc się do zdiagnozowania obszarów, które wymagają ingerencji legislacyjnej  

w szczególności należy wskazać przepisy proceduralne odnoszące się do spraw załatwianych 

w formie czynności materialno-technicznej. Doprecyzowania w formie legalnej definicji 

wymaga chociażby określenie „czynność z zakresu rejestracji stanu cywilnego inna niż akt 

stanu cywilnego”, gdyż zakwalifikowanie czynności determinuje sposób, w jaki następuje 

odmowa jej dokonania (decyzja administracyjna – pismo zawierające informację o odmowie 

dokonania czynności albo postanowienie).  

 

I. Poniżej przedstawiam propozycje zmian przepisów w obowiązującej ustawie 

Prawo o aktach stanu cywilnego: 

 

Art. 4 ust. 1 Proponujemy wydłużenie terminu do 14 dni, ponieważ termin 7 dniowy jest zbyt 

krótki i w praktyce sądy go nie dotrzymują. Wydłużenie terminu do 14 dni zwiększy ilość 

orzeczeń wpływających terminowo, zgodnie z przepisami ustawy. 

 

Art. 6 –  ust. 3 dodać Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt burmistrz, prezydent 

miasta chyba, że zatrudniono inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Zaproponowana zmiana pozwoli na  jednoznaczne określenie, kto w urzędzie pełni rolę 

kierownika USC i wykluczy ewentualny konflikt kompetencyjny w sytuacji, gdy na 

stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego  zatrudniona zostanie przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta)- zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 6 ust. 4, 5 i - inna osoba. 

Ponadto ustawa nie zawiera przepisu wprost określającego, że kierownik USC jest 

samodzielnym organem. Brak tego wskazania może rodzić  problemy np. przy 

postępowaniach sądowych, w których sąd żąda od kierownika USC upoważnienia od wójta ( 

prezydenta, burmistrza ). 

  

art. 12 - należy doprecyzować przepis przez wskazanie, że w sprawach nieuregulowanych w 

ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kpa. 

Wprowadzenie nowej formy czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego – formy 

czynności materialno technicznej stwarza problemy proceduralne - w jakim zakresie 

obowiązują przepisy kpa w w/w sprawach a w jakim nie  np. czy możliwe jest zawieszenie 

postępowania dotyczącego transkrypcji, sprostowania czy uzupełnienia aktu, w jakiej formie 

odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego albo kserokopii z akt zbiorowych itp. 

 

art.23 -  Informacje o okolicznościach i podstawie rejestracji urodzenia, małżeństwa albo 

zgonu zamieszcza się w akcie stanu cywilnego jako adnotację. 
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 Z treści powołanego przepisu można domniemywać, że adnotacje winny być nanoszone we 

wszystkich aktach niezależnie od ich podstawy. Należałoby zmienić treść przepisu poprzez 

uściślenie, że adnotacja jest wymagana w przypadku aktów sporządzanych na podstawie 

art.99, 101, 104, 109, 133 ust.2 ustawy. 

 

art. 24 ust. 3 - Ustawa z 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska zrezygnowała z 

obligatoryjnego przesyłania decyzji dotyczących zmiany imienia (nazwiska) rodziców do 

aktów urodzeń małoletnich dzieci. W ustawie prawo o aktach stanu cywilnego pojawił się art. 

24 ust 3 dotyczący możliwości dołączenia wzmianki na wniosek pełnoletnich dzieci. Tym 

samym powstała luka prawna jak powinien postąpić kierownik USC  w przypadku aktów 

urodzeń małoletnich dzieci. W praktyce zrodziły się wątpliwości, czy zmiany danych 

rodziców w aktach urodzeń ich małoletnich dzieci powinny być odnotowywane z urzędu czy 

na wniosek rodziców.  

Dlatego proponuję rozważyć  możliwość zrezygnowania z w/w przepisu w ustawie Prawo o 

aktach stanu cywilnego a dodania go do  art. 13 ust.3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska 

dotyczącego przekazywania decyzji właściwym kierownikom USC z uwzględnieniem 

możliwości dodania wzmianki o zmianie imienia lub nazwiska rodzica do aktu urodzenia 

dziecka, jeżeli z takim wnioskiem wystąpią opiekunowie prawni dziecka albo pełnoletnie 

dzieci. 

 

art. 25 – proponujemy nowe brzmienie: 

 „Informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby sporządzonych 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie odzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego 

oraz informacje wpływające na stan cywilny tej osoby uzyskane na podstawie dokumentu 

zagranicznego zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w formie przypisku”  

Celem przypisku jest powiązanie różnych aktów - informacji na temat danej osoby 

pojawiających się w różnych aktach stanu cywilnego - co  było szczególnie istotne, gdy księgi 

stanu cywilnego miały tradycyjną (papierową) formę i gdy były prowadzone odrębnie w 

poszczególnych urzędach stanu cywilnego. Taka wykładnia nie uwzględnia jednak istotnej 

zmiany, jaka dokonała  się marcu 2015 r.  gdy chodzi o sposób prowadzenia rejestracji stanu 

cywilnego. Aplikacja komputerowa służąca do prowadzenia ogólnokrajowego rejestru stanu 

cywilnego  zapewnia każdemu kierownikowi USC łatwy dostęp do wszystkich aktów 

dotyczących określonej osoby. Nie ma już zatem znaczenia, w którym  urzędzie został 

sporządzony określony akt, gdyż dostęp do niego mają wszyscy inni użytkownicy systemu. 

Akty stanu cywilnego mimo istnienia przypisków, w sensie technicznym nadal  wydają się 

nie być powiązane, ponieważ aplikacja Źródło nie przewiduje bezpośrednich linków 
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umożliwiających przejście z jednego aktu do drugiego za pomocą kliknięcia myszą. Poza tym 

w trakcie migrowania aktu posiadającego przypiski przepisuje się historyczne numery aktów, 

które nie będą aktualizowane mimo późniejszego zmigrowania aktu, którego przypisek 

dotyczy. W praktyce  dotarcie do wszystkich aktów dotyczących danej osoby fizycznej 

dokonuje się najszybciej za pośrednictwem równoległego rejestru PESEL, do którego dostęp 

posiada kierownik USC. Zgodnie z art. 20 ust. 2 p.a.s.c. przy każdym akcie stanu cywilnego 

zamieszcza się numer PESEL osoby, której akt dotyczy, jeżeli taki numer został nadany. 

Równie szybko wyszukuje się migrowany akt w wyszukiwarce BUSC za pomocą numeru 

PESEL. Przypisek w praktyce niewykorzystywany, jest odbierany jako niewdzięczny 

obowiązek do wykonania, w sytuacji gdy wiele aktów w formie papierowej nie ma ich 

uzupełnionych. Migracja takiego aktu z obowiązkiem wyszukania i uzupełnienia wszystkich 

brakujących przypisków jest bardzo czasochłonna. 

 Dlatego celowym jest odstąpienie od wykonywania przypisków w  rejestrze stanu cywilnego 

na rzecz uzupełniania i aktualizacji bazy PESEL  jako centralnego, referencyjnego zbioru 

danych enumeratywnie wymienionych w art.8 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o 

ewidencji ludności. Zamieszczanie przypisków na dotychczasowych zasadach jest w praktyce 

dublowaniem czynności, które są obligatoryjnie wykonywane w rejestrze PESEL. 

Powiązanie różnych aktów stanu cywilnego dotyczących określonej osoby zapewnia przede 

wszystkim rejestr PESEL. To w nim znajdziemy numery odpowiednich aktów, które będzie 

można następnie odnaleźć i obejrzeć w równolegle prowadzonym rejestrze stanu cywilnego. 

Należy pozostawić możliwość wykonywania przypisków na podstawie dokumentów 

zagranicznych, ponieważ w sytuacji braku transkrypcji aktu będzie  to jedyne źródło 

informacji dotyczące stanu cywilnego osoby. 

 

Art. 28 Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik 

urzędu stanu cywilnego przechowuje się przez okres 100 lat. 

Powiązany art. 129 ust. 1,  należy wykreślić. 

Proponujemy rozważenie możliwości powrotu do wspólnego 100-letniego okresu 

przechowywania ksiąg dla wszystkich rodzajów aktów.  Uzasadnieniem jest odmienny od 

wynikającego z pr.a.s.c. sposób ich udostępniania – poprzez odesłanie do przepisów innej 

ustawy - na zasadach określonych w ustawie z 14 lipca 1983 o narodowym zasobie 

archiwalnym. Ponadto skrócony okres przechowywania aktów małżeństw i zgonów przy 

istnieniu ksiąg, w których są przechowywane akty łączone np. akty urodzeń i małżeństw 

spowodowało duże zamieszanie i dodatkowe problemy z odszukaniem dokumentów. 

Zarówno pracownicy USC, archiwów państwowych oraz sami klienci mają problem z 
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określeniem czy dany akt ponad osiemdziesięcioletni np. małżeństwa  jest jeszcze w USC ( w 

księdze z aktami urodzeń, przechowywanej 100 lat) czy jest już w Archiwum Państwowym 

(zamieszczony w odrębnej księdze zawierającej tylko akty małżeństw).  

 

art. 29 w związku z art. 87 - przepis art. 29 zawiera definicję  nazwiska, zgodnie z którą 

nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu. 

 Proponujemy, aby do aktu małżeństwa nie wpisywać nazwiska rodziców, pozostawić tylko 

nazwiska rodowe. Wpisanie nazwisk rodziców do aktu małżeństwa dorosłych dzieci- 

szczególnie matki - jest kłopotliwe i różnie interpretowane – czy ma być to nazwisko  z aktu 

urodzenia nupturienta, czy nazwisko jakie matka posiada w danej chwili - zawierania przez 

dziecko związku małżeńskiego. 

 

Problematyczne są art. 29 ust. 3 oraz art. 118 ustawy pr.a.s.c. dotyczące transliteracji lub 

transkrypcji imion i nazwisk cudzoziemców na podstawie dokumentów podróży. W aktach 

stanu cywilnego danej osoby tworzą się rozbieżności polegające na tym, że w jednym akcie to 

samo nazwisko może być różnie zapisane  np. w AM i AU nazwisko osoby której akt dotyczy 

zapisane jest zgodnie z dokumentem podróży  a nazwisko rodziców wg tłumaczenia z języka  

rosyjskiego na język polski, innym przykładem jest akt małżeństwa obywatela polskiego z 

cudzoziemką, która przyjęła nazwisko męża i to jej nowe, polskie nazwisko w paszporcie jest  

zapisane w transliteracji angielskiej. Rodzi się pytanie jak zapisać nazwiska dzieci 

zrodzonych z tego małżeństwa. W opisanym stanie faktycznym może być również 

zastosowana procedura  nadania nazwiska męża matki z art. 90 kro, przy której również 

występuje problem z zapisaniem poprawnie nazwiska. 

 

art. 94 ust.2, punkt 3 oraz art. 95 ust.1 punkt 5 - proponujemy zrezygnować z wpisywania 

do aktu zgonu nazwisk rodziców, ponieważ dane te są najczęściej błędnie wpisywane z 

powodu braku możliwości prawidłowego zweryfikowania  danych w chwili sporządzania 

aktu zgonu. Informacji o nazwiskach rodziców nie zawiera dowód osobisty, niepełny rejestr 

BUSC może nie zawierać aktów stanu cywilnego danej osoby,  rejestr PESEL często jest 

nieuzupełniony albo zawiera nieścisłości, których nie ma możliwości wyjaśnienia  w 

momencie sporządzania aktu zgonu. 

art. 30 - stosowanie przepisu prowadzi do powstawania rozbieżności między aktami, w 

których miejsce zdarzenia zostało zaktualizowane w oparciu o powołany artykuł a aktami po 

nich następującymi. Coraz częściej  do urzędów stanu cywilnego wpływają podania z 

żądaniem ujednolicenia nazw miejscowości występujących w aktach stanu cywilnego danej 
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osoby. Po naniesieniu wzmianki  aktualizujacej miejsce zdarzenia w akcie urodzenia 

wnioskodawcy proszą o poprawienie miejsca urodzenia osoby w jej akcie małżeństwa. 

 W praktyce rodzi się wątpliwość czy  należy odmówić poprawienia nazwy miejsca urodzenia 

w akcie małżeństwa, czy dokonać zmiany zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. Jeżeli 

poprawić zgodnie z wnioskiem to w jakiej formie czy sprostowania czy wzmianki o aktualnej 

nazwie miejscowości. 

Uregulowania prawnego wymagają nazwy historyczne miejsca urodzenia/zawarcia 

małżeństwa/zgonu. Przykładem są akty ustalone sądownie z terenów tzw. zabużańskich w 

których miejscem zdarzenia była Polska a obecnie jest to np. Ukraina ( rok 1938, miejsce 

zdarzenia Lwów, kraj Polska, a obecnie Ukraina ). Migracja aktów wymaga podania kraju 

zdarzenia – w podanym przykładzie będzie to Ukraina. Osoby, których akt dotyczy nie 

zgadzają się z takimi zapisami, żądając wpisania kraju – Polska. 

art. 35 ust.8 - Przepis  przewiduje po sprostowaniu wydanie odpisu tylko wnioskodawcy. 

Proponujemy rozszerzenie katalogu osób, przez dopisanie do ust.8 : osobie której akt dotyczy 

lub wnioskodawcy.” W przypadku działania Kierownika USC z urzędu odmienna jest 

praktyka poszczególnych USC – reprezentowane jest podejście literalne (tylko w przypadku 

istnienia wnioskodawcy odpis jest wydawany) lub funkcjonalnej (wydanie dokumentu 

osobom, których akt dotyczy ma charakter informacyjny o dokonanych zmianach).  

Ta sama uwaga dotyczy art. 37 ust. 8. 

art. 36 - proponuję dopisać ust. 3 

„Sprostowanie dotyczy aktu stanu cywilnego znajdującego się w Archiwum Państwowym.”  

Ustawa pr.a.s.c. zakłada, że w celu wykonania jakichkolwiek czynności rejestracyjnych 

konieczne jest zmigrowanie aktu do rejestru zgodnie z art.2 ust.2 i art. 125 ust.1 ustawy. 

Wyjątkiem jest art. 129 ust.4, pozwalający na wykonanie wzmianki dodatkowej i przypisku 

przy aktach stanu cywilnego przekazanych do archiwum państwowego. Wykonanie wzmianki 

w akcie jest uzasadnione w przypadku sprostowania aktu przez sąd. Akty stanu cywilnego są 

dokumentami wieczystymi, kat.A. Sprostowanie aktu i jego uzupełnienie w trybie czynności 

materialno-technicznej powinno mieć ograniczenie czasowe. Tą granicą powinien być okres 

przechowywania aktów w urzędzie stanu cywilnego. Naszym zdaniem kierownik USC nie 

powinien aktów przekazanych do archiwum państwowego ani prostować ani uzupełniać. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odstąpieniem od w/w czynności jest brak 

możliwości wydania odpisu aktu po sprostowaniu co uniemożliwia jednocześnie pobranie 

opłaty skarbowej . 
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W art. 41 ust. 1 pkt 2 po słowach:  „rejestru stanu cywilnego” dodać : „lub na skutek omyłki 

pisarskiej” 

Zgodnie z art. 35 akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w 

aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (…) podlega sprostowaniu przez kierownika 

USC , który go sporządził. W przypadku popełnienia błędu pisarskiego (np. zła sygnatura, 

data prawomocności itp.) w treści wzmianki dodatkowej aplikacja Źródło nie daje możliwości 

jego sprostowania. Art. 41 pozwala na unieważnienie wzmianki w dwóch przypadkach: gdy 

została dołączona do niewłaściwego aktu  lub błędnie została sporządzona z przyczyn 

technicznych, lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu 

cywilnego. W przypadku braku możliwości poprawienia funkcjonalności aplikacji Źródło  

proponujemy zmianę przepisu umożliwiającą unieważnienie wzmianki zawierającej błąd.  

Ponadto proponujemy aby  odpis zupełny aktu stanu cywilnego nie ujawniał wzmianek po ich 

unieważnieniu.  

 

Proponujemy aby art. 44 ust. 5. otrzymał brzmienie:  

Dokumenty wymienione w ustępie 1 wydaje się na wniosek złożony do wybranego kierownika 

urzędu stanu cywilnego, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

ust 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym może być złożony wyłącznie 

osobiście przez osobę, której zaświadczenie ma dotyczyć, będącą obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem, którego akt lub akty stanu cywilnego figurują w polskim systemie rejestrów 

państwowych . 

Wykreślić art.49 ust.3. 

 Obecnie ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych odnośnie zaświadczenia o 

stanie cywilnym. Stanowisko doktryny i praktyki w tej sprawie jest niejednolite. Jest to 

powodem rozbieżności w procedowaniu tego rodzaju spraw w urzędach stanu cywilnego na 

terenie  kraju, dlatego należy doprecyzować czy zaświadczenie o stanie cywilnym może czy 

nie może być wydane cudzoziemcowi. Naszym zdaniem cudzoziemcowi należy wydać 

zaświadczenie pod warunkiem, ze jego dane osobowe  figurują w polskim systemie rejestrów 

państwowych. 

 

Art. 44 ust. 6 -  należy ustawowo uporządkować sposób wydawania odpisów i zaświadczeń 

w formie dokumentu elektronicznego. Obserwujemy niebezpieczną praktykę, która może być 

inspirowana także funkcjonalnością rejestru BUSC, polegającą na wydawaniu 
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wnioskodawcom wizualizacji odpisu w formie elektronicznej, najczęściej w formacie *pdf 

(zamiast lub w uzupełnieniu pliku *xml lub *xades). Strona następnie drukuje taką 

wizualizację i posługuje się nią w obrocie prawnym, powodując u osób niezorientowanych 

mylne wrażenie, iż wydruk ten ma charakter dokumentu urzędowego. Zdarza się, że nawet 

profesjonalni pełnomocnicy przedkładają takie wydruki jako dowód w sprawie, podczas gdy 

wydruk ten można uznać co najwyżej za dokument prywatny. Takie „dokumenty” 

przedkładane są także w zagranicznych urzędach i sądach, co może wywołać wśród 

tamtejszych funkcjonariuszy przekonanie o legalności tych dokumentów. Unifikacja odpisów 

i zaświadczeń dokonana ustawą z dn. 28.11.2014 uporządkowała ówczesny chaos, gdy 

zagraniczni „kontrahenci” otrzymywali odpisy z Polski na różnych drukach (poprzednie 

formularze różniły się nawet pomiędzy poszczególnymi dostawami z jednej drukarni). Warto 

aby ustawodawca zadbał o trwałość tego efektu.  

Wydruk dokumentu elektronicznego nie ma i nie może mieć cechy dokumentu urzędowego, 

gdyż przetworzony na postać papierową traci swój podstawowy atrybut, jakim jest podpis 

elektroniczny. Odpis lub zaświadczenie wytworzone w postaci elektronicznej, tylko w tej 

postaci zachowuje swoją wartość – chyba, że wydruku do celów służbowych dokonuje 

urzędnik, który nanosi nań informację o weryfikacji podpisu elektronicznego. Analogicznie 

dokument papierowy, opatrzony wymaganymi pieczęciami i podpisami, po przeniesieniu do 

postaci cyfrowej (jako skan lub fotografia) przestaje pełnić rolę dokumentu urzędowego.  

Problemem jest natomiast wydawanie odpisów elektronicznych ze Źródła, gdzie już w 

momencie generowania do odpisu nanoszona jest nieprawdziwa informacja o podpisaniu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nieprawdziwa, gdyż samo wydawanie odpisu nie 

jest powiązane z jego podpisaniem. Tym samym dowolny pracownik USC, również 

niedysponujący podpisem elektronicznym, może wygenerować i wysłać odpis elektroniczny, 

który u odbiorcy spowoduje błędne przeświadczenie, iż otrzymał pełnowartościowy 

dokument, a nie zwykły pdf. Z rozmów z niektórymi kierownikami USC wynika także, że 

odpis/zaświadczenie wydawany jest często bez faktycznego podpisania go podpisem 

otaczającym po wygenerowaniu z aplikacji Źródło (która tworzy dwa pliki: *.pdf i *.xades). 

 

art. 45 - należy koniecznie określić formę odmowy wydania odpisów i zaświadczeń, 

ponieważ praktyka w urzędach stanu cywilnego jest różna ( odmowa w formie decyzji, pisma, 

albo postanowienia ).  

 

Art. 47 ust. 2 - należy wykreślić, ponieważ przepis jest martwy. Jeżeli zgon osoby nie został 

zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego  

interesanci nie są zainteresowani rozwiązaniem w nim ujętym, gdyż kancelarie cmentarne bez 
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odpisu aktu zgonu nie chcą załatwiać spraw związanych z pochówkiem, choćby z uwagi na 

to, że aplikacje komputerowe, na których pracują, wymagają opisania aktu zgonu. 

 

Art. 48 ust. 3 pkt 7 – w treści przepisu słowa „adnotacje o ustaniu małżeństwa zastąpić 

słowami „adnotacje o rozwiązaniu małżeństwa” i wykreślić słowa „oraz oznaczenie aktu 

zgonu”. 

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie konieczności wpisywania 

wzmianki o zgonie małżonka do aktu małżeństwa. Pod rządami poprzedniej ustawy z 1986 

roku ( i wcześniejszych z 1955 oraz 1945 roku) nie było obowiązku umieszczania w AM 

wzmianek o zgonie współmałżonka. Informacja ta była nanoszona w formie przypisków. 

Nawet komentarze do prawa o aktach stanu cywilnego nie podawały przykładów 

konieczności umieszczania podobnej wzmianki. O zgonie osoby i jednocześnie o stanie 

cywilnym żyjącego małżonka zawsze świadczył i nadal świadczy akt zgonu ( art. 95 ust.1 

punkt 3 pr.a.s.c.). Tym bardziej w dobie informatyzacji państwa, referencyjności rejestru 

PESEL dodawanie nowych informacji do AM wydaje się być zbędne, nadmiarowe, 

powielane na podstawie informacji zawartych w akcie zgonu i rejestrze PESEL. Ponadto 

rodzi dodatkowe problemy, ponieważ nowa czynność nie jest prawidłowo opisana w ustawie. 

Ustawa nie odpowiada na pytanie jakich aktów małżeństw dotyczy, czy wszystkich 

przechowywanych w archiwach USC, czy utworzonych po 1 marca 2015 r. tj. od wejścia 

w życie nowej ustawy wprowadzającej obowiązek wykonywania wzmianek o zgonie 

współmałżonka w aktach małżeństw. Wpisywanie tego rodzaju wzmianek w aktach 

wcześniejszych, po pierwsze rodzi dodatkowy obowiązek migracji ogromnej ilości aktów 

małżeństw, który na dzień dzisiejszy w dużych USC jest niewykonalny, po drugie tworzy 

dwa rodzaje aktów małżeństw – ze wzmiankami o zgonie współmałżonka i bez takich 

wzmianek( zgodne z wcześniejszymi ustawami). Nie jest możliwe uzupełnienie tego rodzaju 

wzmianek w aktach małżeństw sporządzonych na przestrzeni ostatnich 80 lat. Pojawienie się 

w roku 2015, w dobie informatyzacji państwa zakładającego uproszczenie obiegu informacji, 

obowiązku umieszczania dodatkowego rodzaju informacji w AM rodzi niebezpieczeństwo 

niespójności informacji. Dlatego postulatem winno być zlikwidowanie obowiązku 

wykonywania wzmianek o zgodnie współmałżonka w aktach małżeństw na rzecz 

uzupełniania, usuwania niezgodności w rejestrze PESEL. Wiarygodnym dowodem ustania 

małżeństwa na skutek zgonu współmałżonka jest odpis jego aktu zgonu, a nie odpis aktu 

małżeństwa ze wzmianką o zgonie. W ponad trzyletniej praktyce w urzędach stanu cywilnego 

nierzadko zdarzały się sytuacje, w których automatycznie przy rejestracji zgonu wykonana 

była w akcie małżeństwa wzmianka o zgonie współmałżonka, a następnie do takiego  aktu 

wpłynęło prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie ( z datą rozwodu i prawomocności 
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orzeczenia sprzed daty zgonu). 

 

Art. 50 - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych są zbyt rozbudowane (jedno zaświadczenie dotyczy trzech rodzajów aktów 

danej osoby) i przez to mało czytelne. Jednocześnie nie pozwalają na zawarcie w nich 

wszystkich informacji jakie wnioskodawca wpisał we wniosku o wydanie aktu np. system 

wymaga podania precyzyjnej daty zdarzenia, nie jest możliwe wpisanie przedziału lat w 

jakich nastąpiło zdarzenie (urodzenie, małżeństwo czy zgon) albo samego roku zdarzenia, nie 

można dopisać danych rodziców, mimo, że wnioskodawca je podaje. W praktyce 

zaświadczenie nie pozwala na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi uwzględniającej wszystkie 

wskazane przez wnioskodawcę dane. Dlatego naszym zdaniem forma zaświadczeń, ujęta 

rozporządzeniem wykonawczym, powinna zostać zmieniona. 

 

Art.53 ust.2 i 3 w związku z art.144 - zawierają zagadnienia wykraczające poza zakres 

działania USC, przy aktualnych dyspozycjach skierowanych do kierowników USC, znacząco 

wydłużając czas obsługi interesantów. Przepisy te powinny znaleźć się np. w ustawie o 

systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Przedłużenie terminu przekazywania danych medycznych w formie dokumentów 

elektronicznych do dnia 1 stycznia 2023 roku działa na niekorzyść pracy urzędu stanu 

cywilnego. Kierownik USC nie powinien gromadzić danych, których sam nie pozyskuje i na 

rzetelność których nie ma wpływu. 

Ponadto przepis wymaga weryfikacji ze względu na wejście w życie przepisów RODO. 

 

Art. 58 pkt 7 i 10– proponujemy usunąć konieczność zamieszczania oznaczenia dokumentu 

tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie, a także jej adresu do korespondencji. W przypadku 

pełnomocnictwa dane te są zawarte w pełnomocnictwie, gdy zgłaszającymi są rodzice – dane 

te są zbędne. Na skutek proponowanej zmiany przepis skonstruowany będzie analogicznie, 

jak w przypadku zgłoszenia zgonu ( art.94 ust.1 ).  

 

Art. 63 ust. 10 - przewiduje wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa. 

Nie ma możliwości wydania zaświadczenia o przyjętym oświadczeniu na podstawie art. 75¹ 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Konieczna jest zmiana umożliwiająca wydanie 

zaświadczenia dla każdego rodzaju oświadczenia o uznaniu ojcostwa. 

 

art. 67 ust. 7 oraz art. 73 ust.3 - proponuję wykreślić możliwość otrzymania odpisu z 

poprzedniego (pierwotnego) aktu. W praktyce widzimy potrzebę udostępniania pełnoletnim 
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osobom, na ich wniosek informacji o danych zawartych we wcześniejszych jej aktach np. 

przed przysposobieniem. Brak jest natomiast uzasadnienia dla wydawania dokumentów w 

formie odpisów zupełnych z aktów. Wyjątkiem powinien być tylko sąd. 

 

Art. 67 ust. 3 - przepis nie zawiera wyraźnej regulacji prawnej jak ma postąpić kierownik 

USC po otrzymaniu orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa, jeżeli w chwili dołączenia 

wzmianki dodatkowej nie nastąpiło uznanie ani sądowe ustalenie ojcostwa. Skorzystanie z 

regulacji wynikającej z art. 61 ust.2 – wpisanie danych kryjących wstrzymuje wykonanie 

wzmianki o zaprzeczeniu ojcostwa do czasu podania przez matkę imienia, które ma być 

wpisane w danych kryjących jako imię ojca dziecka, albo do momentu, gdy kierownik USC 

upewni się, że matka nie chce skorzystać ze swego uprawnienia. Wbrew pozorom działa to na 

niekorzyść samych matek, które chciałyby doprowadzić do uznania ojcostwa w innym USC 

niż USC miejsca urodzenia dziecka. Tamtejszy kierownik nie może jednak przyjąć 

oświadczeń dopóty, dopóki zaprzeczenie ojcostwa nie zostanie uwidocznione w akcie 

urodzenia dziecka. Należy rozważyć możliwość wykonania wzmianki w akcie urodzenia 

dziecka o zaprzeczeniu ojcostwa a dane kryjące wpisywać w odrębnej, następnej wzmiance, 

co pozwoli na podanie danych kryjących przez matkę w innym USC i nie wstrzyma 

procedury uznania. 

 

art. 67 ust.4  - w przypadku zaprzeczenia ojcostwa i sporządzenia nowego aktu dla dziecka, 

w pierwotnym akcie urodzenia, we wzmiance nie pojawia się informacja o orzeczeniu sądu 

(jaki sąd, data, orzeczenia, data prawomocności) na podstawie którego zostało zaprzeczone 

ojcostwo. W trakcie sporządzania wzmianki aplikacja wymaga tych danych ale ich nie 

ujawnia w samym akcie. Powoduje to sytuację, że instytucja zaprzeczenia ojcostwa ( przy 

sporządzeniu nowego aktu) oraz przysposobienie, na podstawie którego został sporządzony 

nowy akt niczym się nie różnią. Patrząc na akt pierwotny dziecka, który nie podlega 

ujawnieniu i w którym widnieje wzmianka, o tym, że sporządzono nowy akt nie wiadomo, z 

jakiej przyczyny akt pierwotny został zastąpiony nowym aktem – czy na skutek zaprzeczenia 

ojcostwa czy przysposobienia.  Zgodnie z definicją stanu cywilnego zawartą w art. 2 ust.2 , z 

zasadami wykonywania wzmianek dodatkowych z art. 24 ust.2 punkt 1 oraz z rolą i 

znaczeniem aktu stanu cywilnego wynikającą z  art.2 ust3 nie ma uzasadnienia prawnego do 

aż tak daleko posuniętej tajemnicy zaprzeczenia ojcostwa, która w kodeksie rodzinnym i 

opiekuńczym  jest przewidziana ale tylko dla przysposobienia.  

 

art. 71 ust.3 - treść ust. 3 ujawnia przysposobienie. W sytuacji przysposobienia przez 

samotną osobę i sporządzenia nowego aktu, po wpisaniu danych kryjących na podstawie 
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powołanego artykułu nie ma tajemnicy przysposobienia. Dlatego  proponuję zrezygnować z 

podawania podstawy prawnej wpisania danych kryjących albo odwołać się do zapisu: „art. 61 

ust. 2 stosuje się odpowiednio.” Odwołanie do art. 61 ust.2 nie jest jednak  rozwiązaniem 

właściwym dla  przysposobienia dokonanego przez samotnego mężczyznę. 

 

art. 74 - Dużym problemem w praktyce jest unieważnienie aktu i wzmianki przez sądy 

w przypadku rozwiązania przysposobienia. Ustawodawca nie wskazuje, kto ma legitymację 

procesową do wystąpienia do sądu z wnioskiem o unieważnienie nowego aktu i wzmianki 

dodatkowej w dotychczasowym akcie. Najczęściej z wnioskiem takim musi wystąpić 

kierownik USC. Procedura ta trwa bardzo długo ( w praktyce nawet rok i więcej) 

i uniemożliwia wykonanie wzmianki o rozwiązaniu przysposobienia. Dlatego proponujemy 

uproszenie tej procedury i rozważenie możliwości upoważnienia kierownika USC, który po 

otrzymaniu orzeczenia o rozwiązaniu przysposobienia unieważniałby nowy akt sporządzony 

po przysposobieniu i wzmiankę w dotychczasowym akcie.  

W przypadku braku możliwości zastosowania w/w propozycji proponujemy aby sąd w tym 

samym postanowieniu orzekł o aktach stanu cywilnego - „Sąd, który orzeka o rozwiązaniu 

przysposobienia, unieważnia jednocześnie nowy akt urodzenia przysposobionego, który nie 

podlega ujawnieniu, a w dotychczasowym akcie urodzenia przysposobionego unieważnia 

wzmiankę dodatkową, o której mowa w art. 73. ust 1 oraz postanawia o dołączeniu wzmianki 

dodatkowej o imieniu lub imionach i nazwisku noszonym po rozwiązaniu przysposobienia”. 

Pozostawienie w obecnym kształcie  procedury unieważniania aktu i wzmianki w pierwotnym 

akcie, po rozwiązaniu przysposobienia jest niemożliwe ze względu na jej przewlekłość i brak 

możliwości wydawania w tym czasie odpisu aktu zarówno pierwotnego jak i sporządzonego 

po przysposobieniu. 

 

Ustawa nie precyzuje sposobu odnotowania rozwiązania przysposobienia wobec 

jednego rodzica w sytuacji gdy przysposobili małżonkowie i został sporządzony nowy akt. 

 

Proponujemy do art. 76 dodać ust.4a „ Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński 

ma być złożone przed innym kierownikiem urzędu stanu cywilnego niż przed tym, który przyjął 

zapewnienia, Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął zapewnienia przekazuje je 

niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. 

Z przepisów ustawy nie wynika jednoznacznie możliwość przyjmowania pisemnych 

zapewnień przez kierownika USC, który nie będzie przyjmować oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński. Wydaje się, że takie jednoznaczne rozwiązanie ujednoliciłoby 

procedurę poprzedzającą zawarcie małżeństwa oraz usankcjonowałoby obecną praktykę. 
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Art. 78 - Dokumentami potwierdzającymi rozwiązanie, unieważnienie albo stwierdzenie 

nieistnienia małżeństwa są (usunąć słowa – w szczególności): …. 

 i dodać punkt 5 - odpis skrócony aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie . 

 

Proponujemy następujące brzmienie Art.79 ust.1. - Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć 

małżeństwo osobiście przedstawia do wglądu wybranemu kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego dokument podróży  lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo 

oraz składa: 

1) zapewnienie, 

2) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba 

że na podstawie przepisów  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe 

(Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie 

prawa polskiego, 

 3) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim dokument 

potwierdzający ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na 

podstawie dokumentu  wymienionego w punkcie 2 nie można ustalić danych niezbędnych do 

sporządzenia aktu małżeństwa. 

 Ust. 2 Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2….. ciąg dalszy pozostaje 

bez zmian. 

Proponowana zmiana kolejności punktów jest podyktowana istotnością składanych 

dokumentów.  Obowiązek przedstawienia dokumentu tożsamości jest dostosowaniem art. 79 

ust.1 do art.76 ust.1. 

Punkt 3 został przeredagowany, ponieważ art.78 zawiera definicje dokumentów 

potwierdzających ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

 

Art. 83 – w ust. 2 pkt 2 - obowiązek złożenia dokumentu potwierdzającego stan cywilny 

przyszłego małżonka jako dokumentu niezbędnego do wydania zaświadczenia 

stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo jest w praktyce 

kłopotliwe i przedłuża procedurę wydania żądanego zaświadczenia obywatelom polskim. 

Dlatego należy rozważyć uproszczenie w/w procedury i zastąpić „dokument potwierdzający 

stan cywilny przyszłego małżonka”  informacją (oświadczeniem) na okoliczność danych 

przyszłego małżonka . 

 

Art.85 ust.11 - z uwagi na niejednolitą praktykę w zakresie przyznawania bądź też nie 

przyznawania dodatkowego wynagrodzenia kierownikowi za przyjmowanie oświadczeń o 
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wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – problematyka ta winna być 

prawnie uregulowana. 

 

art. 86 ust. 2 - należy po słowach „przesyła niezwłocznie protokół złożenia oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński” dodać:  wraz z kompletem dokumentów. 

Obowiązek ten nie wynika wprost z powołanego przepisu, który mówi o obowiązku 

przesłania przez konsula  protokołu złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 

 

Sporządzenie aktu zgonu NN 

Przepisy w tej mierze nie są spójne. W art. 92 ust. 2 mowa jest o tym, że akt zgonu sporządza 

się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Bez żadnych wyjątków. 

Natomiast aplikacja Źródło skonstruowana jest tak, że tego protokołu dla zgonu NN  się  nie 

tworzy, tworzy się od razu akt zgonu w sposób opisowy. Wobec tego można dodać do art. 92 

ust.3. Akt zgonu osoby o nieustalonej tożsamości sporządza się na podstawie karty zgonu oraz  

zawiadomienia, o którym mowa w art. 93 ust. 5 i 6. 

Następnie w art. 93 ust. 5 i 6 mowa jest o zawiadamianiu gminy właściwej ze względu na 

miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok o tym, że znaleziono zwłoki osoby o 

nieustalonej tożsamości, albo że na terenie placówki leczniczej zmarła osoba NN. Nie 

wskazano tam, że zawiadomienie to powinno być wyposażone w dane, o których mowa w art. 

95 ust. 2 , tj. dane niezbędne do sporządzenia aktu zgonu w sposób opisowy. Proponuję 

zmienić zapis ust. 5 i 6 art. 93, by zamiast słów „zawiadamia gminę” były słowa 

„zawiadamia gminę oraz kierownika urzędu stanu cywilnego” oraz dodać ust. 7 do art. 93 : 

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 i 6 zawiera dane wymienione w art. 95 ust. 2. 

albo: zawiera dane konieczne do sporządzenia aktu zgonu w sposób opisowy, tj. wymienione 

w art. 95 ust. 2.  

 

Proponujemy do art. 93 dodanie ust 2a w brzmieniu: 

 „Zgłoszenia zgonu można dokonać przez pełnomocnika”. 

Mając na uwadze, że w dużych ośrodkach miejskich zgłoszenia zgonu dokonują 

przedstawiciele zakładów pogrzebowych, którzy legitymują się pełnomocnictwami (zgodnie z 

kpa), zasadnym byłoby zastosowanie analogicznego uregulowania jak w przypadku 

zgłoszenia urodzenia przewidzianego w art. 57 ust. 2. 

 

art. 99, 104 i 109 - winny mieć zmienioną treść w ten sposób, aby można było dostosować 

pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do zasad pisowni polskiej również 

w przypadkach dotyczących aktów zgonu. Aktualne przepisy zostały zredagowane w sposób, 
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który wyłącza możliwość zastosowania tego ułatwienia w przypadkach dokonywania 

rejestracji aktów zgonów przy stosowaniu wszystkich trybów szczególnych. 

 

Art. 104 - dotyczący transkrypcji powinien jasno precyzować czy akt stanu cywilnego 

zawierający wzmiankę zamieszczoną na postawie orzeczenia organu obcego może być 

przepisany wraz ze wzmianką, czy orzeczenie o rozwodzie  wymaga odrębnego postępowania 

o uznanie za skuteczne na obszarze RP. Zarówno doktryna jak i praktyka  wypracowana pod 

rządami aktualnie obowiązującej ustawy jest różna. Wzmianki nie zawsze zawierają 

wszystkie informacje o rozwodzie wymagane do wpisania do polskiego aktu, takich jak data 

orzeczenia, nazwa organu, który je wydał i w przeważającej większości daty prawomocności. 

Żądanie przedstawienia dodatkowych dokumentów np. orzeczenia rozwodu z klauzulą 

prawomocności i tłumaczeniem nie ma podstawy prawnej,  a w konsekwencji brak jest 

sankcji w przypadku ich niedostarczenia.   

 

art. 104 ust. 4 - Proponujemy dodać możliwość działania przez przedstawiciela ustawowego, 

analogicznie  jak  w art. 99 ust.2. 

Proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie kręgu osób uprawnionych do występowania z 

wnioskiem o transkrypcję aktu z osobami uprawnionymi do wystąpienia o rejestrację 

urodzenia, małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP (art.99 ust.2).  

 

art. 105  ust. 3 - wpisywanie aktów urodzeń dzieci z podanym innym ojcem niż wynika z  

domniemania pochodzenia dziecka od męża matki prowadzi do tworzenia aktów dotkniętych 

poważnym błędem w zakresie pochodzenia dziecka, a co za tym idzie istniejących praw i 

obowiązków rodziców. np. po transkrypcji aktu urodzenia rodzice najczęściej składają 

wniosek o wydanie dowodu osobistego, paszportu. Do w/w czynności jest wymagana zgoda 

rodziców. Rodzi się pytanie których rodziców - tych wynikających z aktu urodzenia czy z 

domniemania. Kierownik USC nie ma instrumentów prawnych aby doprowadzić do obalenia 

domniemania ojcostwa i tym samym do zgodności treści aktu z prawem polskim w zakresie 

pochodzenia dziecka. Naszym zdaniem należy dążyć  do tego aby w ustawie pr.a.s.c 

transkrypcja aktu urodzenia z wpisanym biologicznym ojcem była wyjątkiem, który obala 

domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Musi to jednak wyraźnie wynikać z 

przepisów prawa. 

Przy braku możliwości w/w proponowanej zmiany przepisów  konieczna jest zmiana art. 105 

ustawy w taki sposób aby uzależnić transkrypcję aktu od wcześniejszego obalenia 

domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. 
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art. 106 ust. 1 - w przypadku złożenia oświadczenia o noszonych nazwiskach po ślubie, w 

składanym wniosku o transkrypcję w praktyce rodzi się wątpliwość, czy nazwiska te powinny 

być wpisane od razu do aktu czy w formie wzmianki dodatkowej.  

Ustalenie nazwisk małżonków po ślubie i ich dzieci powinno być obowiązkowe przy 

transkrypcji, czy to na podstawie art. 25 Kro, czy też na podstawie art. 15 Ppm (np. 

cudzoziemiec) ustalenie wg przepisów kraju ojczystego. 

Konsekwencjami braku nazwisk w aktach małżeństwa są: 

- jeżeli dziecko urodzi się w Polsce, nie można sporządzić aktu urodzenia; zazwyczaj 

mężczyzna cudzoziemiec jest nieobecny przy sporządzaniu aktu urodzenia , co wyklucza 

możliwość skorzystania z art.88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego); 

- jeżeli nawet są oboje, to wg obecnych przepisów oświadczenie o nazwiskach można złożyć 

tylko przed kierownikiem USC, który transkrybował akt (art. 106); 

- często dziecko rodzi kobieta, która już nie jest w związku mężczyzną, z którym zawarła 

małżeństwo (ust. 2). 

 

Art. 106 ust. 1 i 111 ust. 1 - w przypadku niezłożenia oświadczenia o wyborze nazwisk we 

wniosku o dokonanie transkrypcji (art. 106 ust. 1) lub odtworzenia treści aktu (art. 111 ust. 1) 

złożenie oświadczenia o wyborze nazwiska po sporządzeniu aktu ograniczone jest do jedynej 

możliwości, jaką jest złożenie takiego oświadczenia do protokołu przed kierownikiem urzędu 

stanu cywilnego, który sporządził akt. Dla osób zamieszkałych za granicą (szczególnie tych, 

które urodziły się za granicą i tam mieszkają), które nie zadeklarowały nazwiska we wniosku 

o transkrypcję, konieczność przyjazdu do Polski, aby dopełnić tych formalności jest bardzo 

uciążliwa. Dlatego do ustawy warto byłoby wprowadzić przepis, który pozwalałby złożyć 

takie oświadczenie również przed polskim konsulem. 

 

art.108 ust.4 - należy dopisać, że odmowa w formie pisma ma również zastosowanie do 

orzeczeń, które są rozpatrywane w oparciu o wielostronne i dwustronne umowy 

międzynarodowe  lub prawo Unii Europejskiej. 

 

art. 109 ust.1 - przeredagowania wymaga określenie  „jeżeli wg prawa miejsca sporządzenia 

dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego”.  

W praktyce nie ma możliwości stwierdzenia czy dokument stanowi czy nie stanowi akt stanu 

cywilnego, ponieważ główną przesłanką odtworzenia treści zagranicznego aktu jest brak 

odpisu aktu.  

 



 

SUSC RP  
e-mail: usc@um.zielona-gora.pl 

 
www.susc.pl l 

17 
 

 

Art. 130 – przepisy art. 28, 51 i 130 ust. 4 nie korespondują ze sobą. Jeżeli nie zostaną 

zmienione przepisy dotyczące okresu przechowywania aktów ( patrz uwagi do art.28 ),  

należy wyraźnie wskazać w przepisach ustawy, że nie wprowadza się do rejestru aktów, które 

mają odpowiednio 80, 100 lat. Z uwagi na fakt, że w jednej księdze znajdują się różne 

roczniki, okres przechowywania w w/w przepisach został różnie zakwalifikowany a w 

praktyce istnieją wątpliwości czy akt podlega czy nie podlega migracji. 

 

Art. 138 - dokumenty zagraniczne, które stanowiły podstawę dokonania czynności np. 

transkrypcji nie powinny podlegać zwrotowi. W czasach, kiedy pojawiają się sygnały o 

fałszowaniu dokumentów, jest to bardzo niebezpieczne rozwiązanie a coraz częściej 

wymuszane jest żądanie ich zwrotu. 

 

Art. 142 – dotyczy administracyjnej zmiany imion i nazwisk, której problematyka jest 

uregulowana w odrębnej ustawie. Dlatego przepis powinien być przeniesiony do części 

zatytułowanej „Zmiany w przepisach obowiązujących.”  

 

II.  Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące z codziennej pracy w urzędzie stanu cywilnego, 

zwracam uwagę na kwestie nieuregulowane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, 

a wymagające interwencji legislacyjnej: 

1. Wprowadzenie ujednoliconych wzorów wniosków o wydanie odpisu aktu stanu 

cywilnego dla każdego rodzaju zdarzenia z zakresu stanu cywilnego. 

Obecnie, każde USC korzysta z druków przygotowanych przez siebie lub pobranych 

przez Internet. Wprowadzenie jednolitych wniosków, uporządkuje i ujednolici procedurę 

wydawania odpisów, tak jak ma to miejsce w przypadku dowodów osobistych czy 

ewidencji ludności. Wzór podania przyczyni się pośrednio do ochrony danych 

osobowych, ponieważ wniosek będzie musiał zawierać określoną ilość danych 

wymaganych do odnalezienia aktu konkretnej osoby. Niepokojący jest wzrost ilości 

podań wpływających do urzędów stanu cywilnego, w których wymaga się od 

kierowników USC prowadzenia czasochłonnych poszukiwań przy podaniu bardzo 

niewielu danych identyfikujących osoby np. poszukiwania zstępnych wymaganych w 

sprawach spadkowych. Dlatego właściwe wydaje się przygotowanie i dodanie do 

rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego wzoru podania, w którym znajdowałyby się podstawowe dane, konieczne, aby 

nadać sprawie bieg: imię i nazwisko osoby, której akt dotyczy oraz data i miejsce 
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zdarzenia. Wówczas kierownik usc mógłby skorzystać z przepisów kpa i wezwać 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków. 

2. Wprowadzenie do ustawy odpowiednika art. 1143 kodeksu postępowania cywilnego, 

który pozwoli kierownikowi USC skorzystać z pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości 

w tych przypadkach, gdy w sprawie znajduje zastosowanie prawo obce (np. przy 

ustaleniu pochodzenia dziecka urodzonego przez cudzoziemkę, przy uznaniu dziecka 

nieposiadającego polskiego obywatelstwa, przy ustalaniu brzmienia nazwisk 

cudzoziemców po zawarciu małżeństwa lub imion i nazwisk dzieci cudzoziemców, 

gdy sporządzany jest w Polsce akt stanu cywilnego itp.); 

3. Uregulowanie sposobu postępowania z aktem urodzenia w przypadku zaprzeczenia 

macierzyństwa;  

Po uzyskaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądowego o zaprzeczeniu macierzyństwa, 

kierownik USC wpisuje do aktu urodzenia wzmiankę dodatkową, z której wynika, że 

ujawniona w akcie urodzenia dziecka kobieta nie jest jego matką. Treść wzmianki powinna 

obejmować również stwierdzenie, że mąż kobiety, której macierzyństwo zostało zaprzeczone 

nie jest ojcem dziecka. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dzieckiem, którego rodzice są 

nieznani ( przynajmniej do czasu ustalenia macierzyństwa i ojcostwa rzeczywistych rodziców 

o ile do takiego ustalenia dojdzie). Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego nie wskazuje 

rozwiązania jak należy w opisanym stanie faktycznym postąpić z aktem. Proponujemy 

wprowadzenie do ustawy unormowania dotyczącego wprost rozpatrywanego przypadku, 

zgodnie z którym w istniejącym akcie urodzenia dziecka kierownik USC wpisywałby imię 

dziecka i nazwisko nadane dziecku przez sąd. Sąd mógłby zmienić lub pozostawić dziecku 

dotychczasowe imię a także nazwisko, jeżeli za utrzymaniem dotychczasowego imienia i 

nazwiska przemawiałyby ważne względy  i zmiana nie byłaby sprzeczna z dobrem dziecka. 

Rozstrzygniecie w tej mierze zapadałoby po wysłuchaniu lub po wyrażeniu zgody przez 

dziecko ( w przypadku ukończenia przez nie 13 lat). Ponadto wpisywano by określone przez 

sąd imiona i nazwiska rodziców i ich nazwiska rodowe oraz jako nazwisko rodziców-

nazwisko dziecka. Zmiany takie powinny być dokonane niezwłocznie po wpisaniu przez 

kierownika USC wzmianki o zaprzeczeniu macierzyństwa. W razie natomiast pozytywnego 

ustalenia macierzyństwa, kierownik USC na podstawie odpisu orzeczenia sądu wpisywałby 

stosowną wzmiankę dodatkową do aktu urodzenia danego dziecka.  

4. - w ustawie nie wskazano organu, który jest właściwy do unieważnienia jednego z 

dwóch aktów stwierdzających to samo zdarzenie w sytuacji, gdy jeden z aktów 

znajduje się w urzędzie stanu cywilnego, a drugi w Archiwum Państwowym; 
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5. –umożliwienie udostępniania aktów  stanu cywilnego upoważnionym 

przedstawicielom instytucji naukowych w formie kopii, zaświadczeń z aktu stanu 

cywilnego  i/lub z dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych bądź 

przeglądania aktów w celach naukowych. 

Niezrozumiałym jest dlaczego obecnie obowiązująca ustawa Prawo o aktach stanu 

cywilnego zrezygnowała z możliwości, która była przewidziana w art. 25 ustawy z 1986 

roku. Instytucje naukowe nadal zgłaszają się z wnioskami o udostępnienie ksiąg 

papierowych w celu ich przeglądania do prac naukowych. 

6. - powinna być uregulowana problematyka rożnego zapisu danych osobowych 

pomiędzy aktami stanu cywilnego dotyczącymi tej samej osoby np. osoba posiada akt 

urodzenia sporządzony na ternie Polski, następnie za granicą zawiera związek 

małżeński, w którym imiona/nazwisko są zniekształcone (brak znaków 

diakrytycznych lub pisownia charakterystyczna dla danego państwa). Jeśli obywatel 

RP nie wnioskuje o dostosowanie do zasad pisowni polskiej, ani też nie wnosi o 

sprostowanie rozbieżności w transkrybowanym akcie małżeństwa wówczas mamy do 

czynienia z rozbieżnościami w aktach i w konsekwencji w rejestrze PESEL. 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty 

zgonu (Dz. 2015 poz. 231) 

7. Należy zmienić zapis daty zgonu, daty znalezienia zwłok oraz daty urodzenia, 

mianowicie zamiast: rok, dzień, miesiąc winno być rok, miesiąc, dzień. Obecnie 

bardzo często karty są błędnie wypełniane co uniemożliwia sporządzenie aktu zgonu 

bez uprzedniego ich poprawienia przez osobę wystawiającą kartę zgonu. Wydłuża to 

czas sporządzenia aktu, wprowadza nerwową atmosferę, 

8. pozycja 17 karty zgonu w części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu powinna 

być rozbita na dwie odrębnie ponumerowane pozycje, mianowicie w jednej winno być 

wpisane: 17.1. miejsce zgonu (miejscowość) zaś w kolejnej poz.17.2 miejsce 

znalezienia zwłok (miejscowość). Nagminnie ta pozycja jest błędnie wypełniana przez 

lekarza – podawana jest np. data znalezienia zwłok i miejsce zgonu,  

9. w części przeznaczonej dla administracji cmentarza winna być dodana dodatkowa 

pozycja: data znalezienia zwłok oraz miejsce znalezienia zwłok (miejscowość). 

 

Z poważaniem 

Aneta Papis 

wiceprezes Zarządu SUSC RP 

 


