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Pan 
Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu 
w Kancelarii  
Prezesa Rady Ministrów 

 
 
Dotyczy: pisma z  2 kwietnia 2021 r – znak: DRC.WLA.0610.2.2021 w sprawie uwag  
do  projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności 
oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.  

 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej 
poniżej przesyła uwagi do przedstawionego projektu ustawy. 
 

1. Art. 45 ust. ust. 2 i 6 oraz art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego 
 
Zmiany mają na celu umożliwienie pobierania zaświadczenia o zamieszczonych  
lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej 
osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru  na skrzynkę 
ePUAP wnioskodawcy. 
 
Uwagi: 
 
Propozycja zakłada rozszerzenie usługi o wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych 
lub niezamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby  
i zaświadczeń o stanie cywilnym w sytuacji, gdy przy obecnie obowiązującym przepisie 
art.45 ust.2 asc usługa wydania odpisu skróconego lub zupełnego aktu stanu cywilnego 
nie we wszystkich urzędach działa w sposób automatyczny np. w Łodzi (i Krakowie) 
nie działa poprawnie, a wnioski są przekierowywane do obsługi ręcznej pracownika 
USC. Dużym ułatwieniem byłoby, aby z usługi korzystały organy administracji 
publicznej co przewiduje art.45 ust.3  asc. np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(wszystkie oddziały), sądy. Przepis  art. 45 ust.3 asc jest martwy.  
 
Proponujemy, aby rozwiązać problemy techniczne i jednocześnie spowodować aby 
instytucje państwowe: 
1.honorowały elektroniczną postać odpisu aktu stanu cywilnego,  
2. samodzielnie pobierały odpisy aktów, co realnie  uprości pracę  USC i stworzy 
obywatelom możliwość realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie 
 
Ponadto należy utworzyć możliwość weryfikacji autentyczności elektronicznych 
odpisów oraz zaświadczeń na podstawie np. kodu QR  - również po wydrukowaniu 
dokumentu otrzymanego drogą elektroniczną. 

 
2 art. 32 ustawy o ewidencji ludności w zw. z art. 58a ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego. 
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Z treści art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności wynika, że organ dokonujący 
zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie  
o zameldowaniu na pobyt czasowy (z urzędu wydawane jest zaświadczenie tylko  
w przypadku zameldowania na pobyt stały). 
 

Niniejsza dyspozycja nie koresponduje z treścią art. 58a ust. 2 pkt 11 lit. c ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego, który stanowi, że rodzicowi dokonującemu zgłoszenia 
urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego, wydawane jest z urzędu 
odpowiednio zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub na pobyt czasowy. 
Zatem ustawa p.a.s.c. nie różnicuje obu zaświadczeń pod względem formy ubiegania 
się o ich uzyskanie, jak czyni to ustawodawca w art. 32 ustawy o ewidencji ludności. 

 
Uwagi 

 
W kontekście rozpatrywanej nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego, należy podjąć działania legislacyjne w celu 
ujednolicenia zagadnienia związanego z możliwością wydania z urzędu 
przedstawicielowi ustawowemu dziecka (rodzicowi) zaświadczenia o zameldowaniu 
dziecka na pobyt czasowy z chwilą rejestracji aktu urodzenia w urzędzie stanu 
cywilnego. 

 
Z art. 29 ustawy o ewidencji ludności wynika, że kierownik urzędu stanu cywilnego  
z urzędu  dokonuje zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy z dniem 
sporządzenia aktu urodzenia.  
Skoro istnieje możliwość zameldowania dziecka z urzędu przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego na pobyt stały lub czasowy z chwilą zgłoszenia urodzenia dziecka: 
osobiście we właściwym urzędzie stanu cywilnego lub też w formie dokumentu 
elektronicznego (wybór meldunku należy do przedstawiciela ustawowego dziecka), 
powinna również istnieć możliwość wydania z urzędu stosownego zaświadczenia  
o zameldowaniu dziecka nie tylko na pobyt stały, ale również na pobyt czasowy. W 
tym konkretnym przypadku rodzic chcący zameldować dziecko na pobyt czasowy 
winien być traktowany pod względem uzyskania zaświadczenia tak samo, jak rodzic 
meldujący dziecko na pobyt stały. 

 
Przeciwne rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia tym bardziej, że w projektowanym 
art. 32 ust. 6 ustawy o ewidencji ludności doprecyzowano, że również zaświadczenie 
o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 można sporządzić na piśmie utrwalonym w postaci 
elektronicznej, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 58a ust. 1 ustawy 
p.a.s.c. i opatrzyć pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji 
weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

 
       
 
         Z poważaniem  
 
         Karol Lipiński 
              Wiceprezes Zarządu  
         (dokument podpisany elektronicznie) 


