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Szanowny Pan 

Paweł Szefernaker 

SEKRETARZ STANU 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

 

Odpowiadając na pismo z Nr DP-WLM-0231-86/2020/EMis Zarząd Główny Stowarzyszenia 

Urzędników Stanu Cywilnego RP przesyła uwagi  do projektu ustawy o dokumentach paszportowych 

(UD180). 

Uwaga dotyczy art.94 pkt 4 przewidującego zmianę art.104 ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 

2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Zaproponowane nowe brzmienie przepisu utrzymuje obowiązek dokonania transkrypcji aktu, jeżeli 

obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego: 

1)  posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego; 

2)  ubiega się o nadanie numeru PESEL, wydanie dowodu osobistego, paszportu, 

paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Projekt ustawy o dokumentach paszportowych w art. 35 przewiduje możliwość złożenia zagranicznych 

aktów stanu cywilnego tylko dla paszportów tymczasowych, w wyjątkowych sytuacjach wskazanych  

w art. 45 ust. 1 pkt 4 osobom przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie 

nadano numeru PESEL w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli okoliczności uniemożliwiają 

lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne 

ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy. 

 

Projekt ustawy o dokumentach paszportowych nie bierze pod uwagę sytuacji prawnej obywateli 

polskich urodzonych za granicą, którzy mogą się spotkać z odmową transkrypcji aktu stanu cywilnego. 

Problem dotyczy aktów urodzeń dzieci rodziców jednej płci, który pojawił się w ostatnich latach na tle 

różnej wykładni art.104 ust 5 pasc. Doszło do powstania rozbieżności w orzecznictwie sądów 

administracyjnych. 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę z dnia 2 grudnia 2019 roku 

Sygn.akt II OPS 1/19, która nie dopuszcza transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, 

w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. 
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Jednocześnie, w opinii NSA wyrażonej w uzasadnieniu do powołanej uchwały składu siedmiu 

sędziów, prawidłowa wykładnia art. 104 ust. 5 pasc nie może prowadzić do uzależnienia 

uzyskania przez obywatela polskiego dowodu tożsamości albo numeru PESEL od dokonania 

przez organ transkrypcji, która nie jest możliwa tylko z tego powodu, że w zagranicznym akcie 

urodzenia dziecka podano zamiast danych ojca, dane kobiety, która pozostaje w nieznanym 

polskiemu prawu związku partnerskim z matką dziecka będącą obywatelką polską. 

Opiniowany projekt ustawy nie uwzględnia powyższego orzecznictwa. Kategoryczne 

brzmienie nowego art.104 ust 5 punkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wraz z przepisami 

art. 35 ust.6 oraz 45 ust.1 punkt 4 projektu ustawy o dokumentach paszportowych wykluczają 

możliwość ubiegania się o paszport dla dzieci rodziców jednej płci. W sytuacjach wyjątkowych, 

podlegających ocenie przez organ paszportowy, istnieje możliwość uzyskania tylko paszportu 

tymczasowego. Ponieważ sytuacje te podlegają ocenie przez urząd paszportowy, może się zdarzyć, 

że dziecko spotka się z odmową uzyskania nawet paszportu tymczasowego. 

Zdaniem Zarządu Głównego SUSC RP zaproponowana zmiana brzmienia art. 104 ust 5 pasc 

nie uwzględnia potrzeb dzieci rodziców jednej płci, nie upraszcza  procesu ubiegania się o nadanie 

numeru PESEL, wydania dowodu osobistego, paszportu tym samym nie spełnia oczekiwanych 

skutków projektu ustawy o dokumentach paszportowych, zakładających istotną zmianę podejścia 

w relacjach administracja-obywatel. Obywatele jako konsumenci usług publicznych oczekują sprawnej, 

nowoczesnej i szybkiej obsługi, maksymalnego uproszczenia procedur administracyjnych, a także 

uwzględnienia indywidualnych potrzeb każdego z nich. 
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