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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 października 2014 r. 

 

Prawo o aktach stanu cywilnego 

 

(druk nr 729) 

 

U S T A W A    z dnia 31 stycznia 1959 r. o CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) 

 

Art. 8. 

[1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu dokumentów 

określonych w art. 11 ust. 5 i 9.] 

<1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu 

dokumentów określonych w art. 11 ust. 4b i 9> 

2. W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza 

wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących. 

3. Zarząd cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zwłok osób, które 

posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza. 

4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi, 

wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym. 

5. Zwłoki osób, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być przez zarząd cmentarza traktowane 

na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz, a w 

szczególności pod względem wyznaczenia miejsca pochowania, właściwego ceremoniału 

pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków. 

Art. 11. 

1. Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej 

chorobie. 

2. W razie niemożności dopełnienia przepisu ust. 1, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny 

powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku 

przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty 

tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób dokonywania oględzin oraz kwalifikacje osób, które z braku lekarzy mogą być 

powoływane do wykonania oględzin; 

2)   zasady wzywania lekarzy, o których mowa w ust. 2, w celu stwierdzenia zgonu i jego 

przyczyny; 

3)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zasady 

pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem oględzin. 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<3a. Karta zgonu składa się z trzech części przeznaczonych: 

1) do zarejestrowania zgonu; 

2) dla administracji cmentarza; 

3) dla potrzeb statystyki publicznej. 

3b. Karta zgonu w części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu zawiera, jeżeli są 

znane: 

1) nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, numer 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), 

a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego 

tożsamość; 

2) datę, godzinę i miejsce zgonu albo datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok; 

3) datę oraz miejsce urodzenia osoby zmarłej; 

4) płeć osoby zmarłej. 

3c. Karta zgonu w części przeznaczonej dla administracji cmentarza w celu 

pochowania zwłok zawiera: 

1) nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona) osoby zmarłej; 

2) stan cywilny osoby zmarłej; 

3) datę i miejsce zgonu; 

4) datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej; 

5) imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej; 

6) informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej; 

7) adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu. 

3d. Karta zgonu w części przeznaczonej dla potrzeb statystyki publicznej zawiera: 

1) miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane; 

2) wykształcenie zmarłego; 

3) informacje o zgonie, w tym przyczynę zgonu, oraz o osobie stwierdzającej 

przyczynę zgonu, a w przypadku dziecka do roku życia: 

a) godzinę urodzenia, 

b) informacje o stanie jego zdrowia: długość, ciężar ciała, punkty w skali 

Apgar, 

c) informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu, 

liczbę dzieci urodzonych przez matkę. 

3e. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, przetwarzają i przekazują, dla potrzeb 

statystyki publicznej, dane zawarte w karcie zgonu w części, o której mowa w ust. 

3d, służbom statystyki publicznej.> 

[4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzają zgon i jego przyczyny w wydawanych w tym 

celu kartach zgonu. Karty zgonu są wydawane w dwóch egzemplarzach. 
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4a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu 

oraz sposób jej wypełnienia.] 

<4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzają zgon i jego przyczyny, a następnie 

wypełniają wydawaną w tym celu kartę zgonu. Karta zgonu jest wydawana 

podmiotom, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w jednym egzemplarzu. 

4a. Podmiot, któremu zostanie wydana karta zgonu, przedkłada ją kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego, który uzupełnia ją wraz z adnotacją o zarejestrowaniu zgonu w 

rejestrze stanu cywilnego lub adnotacją o zgłoszeniu zgonu, jeżeli z powodu 

niedostępności rejestru nie jest możliwe zarejestrowanie zgonu w dniu jego 

zgłoszenia.> 

<4b. Podmiot, któremu została wydana karta zgonu, przekazuje część karty zgonu, 

zawierającą nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, stan cywilny 

osoby zmarłej, datę i miejsce zgonu, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, imiona 

i nazwiska rodziców osoby zmarłej, informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby 

zakaźnej, oraz zawierającą adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu, 

administracji cmentarza w celu pochowania zwłok. 

4c. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym 

sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego oraz sposób jej wypełnienia, 

uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do 

umożliwienia pochówku osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych dla potrzeb 

statystyki publicznej.> 

[5. Jeden z egzemplarzy karty zgonu zawierający adnotację urzędu stanu cywilnego o 

zarejestrowaniu zgonu, z zastrzeżeniem ust. 5a, przedstawia się administracji cmentarza w 

celu pochowania zwłok, drugi zaś służy do celów statystycznych.] 

[5a. W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla 

którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 1, 

sporządzono kartę zgonu, dla celów określonych w ust. 5 nie jest wymagana adnotacja 

urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.] 

<5a. W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla 

którego, na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 

1, sporządzono kartę zgonu, w celu pochowania zwłok nie jest wymagana adnotacja 

urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.> 

<5b. Jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został 

zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia, zgłaszający zgon składa administracji 

cmentarza, niezwłocznie po otrzymaniu, odpis skrócony aktu zgonu lub odpis 

zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.> 

6. Pochowanie zwłok lub przekazanie ich publicznej uczelni medycznej albo publicznej 

uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 

wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej 

adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. 
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[7. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla celów statystycznych, 

udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do faktu zgonu i jego 

przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby pod opieką lekarską, 

wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. Wyjaśnienia te stanowią 

tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane tylko dla celów statystycznych 

oraz w postępowaniu sądowym.] 

<7. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla potrzeb statystyki 

publicznej, udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do 

faktu zgonu i jego przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby 

pod opieką lekarską, wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. 

Wyjaśnienia te stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane 

tylko dla potrzeb statystyki publicznej oraz w postępowaniu sądowym.> 

8. Zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do dokonywania oględzin zwłok (ust. 1 i 2), 

jeżeli przy dokonaniu tej czynności powezmą pewność lub uzasadnione podejrzenie, że 

przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, 

powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego inspektora sanitarnego
(11)

. W 

przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo, lekarz, jak 

i inne osoby powołane do oględzin zwłok powinni zawiadomić o tym natychmiast 

właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek Policji. 

9. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było 

przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie 

prokuratora. 

 

 

 

U S T A W A   dnia 25 lutego 1964 r.  KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) 

Art. 4
1
. 

 § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 

kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w 

sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. 

[§ 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.] 

<§ 2. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.> 

§ 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych 

czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. 

Art. 7. 

§ 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, 

oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w 

obecności dwóch pełnoletnich świadków. 
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§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają 

zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa 

ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w 

sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci. 

[§ 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek 

małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub 

odczytując je na głos. Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w 

związek małżeński podpisując akt małżeństwa.] 

<§ 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu 

w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść 

oświadczenia lub odczytując je na głos: 

„Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa 

uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z 

osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby 

nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”. 

Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, 

podpisując protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.> 

§ 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik 

urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo 

zostało zawarte. 

Art. 74. 

§ 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, 

od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać 

zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. 

Przepisy art. 73 § 1-3 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, 

chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole. 

§ 3. Protokół zawierający oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być 

niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu 

urodzenia dziecka. 

<§ 4. Jeżeli oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed 

urodzeniem dziecka poczętego, lecz nieurodzonego, protokół zawierający to 

oświadczenie jest przekazywany do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu 

na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub do urzędu stanu 

cywilnego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy – gdy rejestracja urodzenia 

matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 90. 

[§ 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem 

tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 

zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 
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nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 

trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.] 

<§ 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest 

ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do 

zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.> 

§ 2. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono 

nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców 

dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł 

małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

Art. 564. 

Postanowienie rozstrzygające o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika urzędu 

stanu cywilnego wyłącza zawarcie małżeństwa, a także o tym, czy okoliczności 

przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę: 

1)   przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, 

2)   wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o 

których mowa w art. 4
1
 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

3)   wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w 

art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

4)   sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, 

[5)   wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec 

niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za 

granicą,] 

<5) wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo;> 

sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. 

 

Art. 581. 

§ 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym niewłaściwym według 

przepisów ogólnych. W takim wypadku o uznaniu zawiadamia się właściwy sąd 

opiekuńczy. 

§ 2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do 

uznania ojcostwa, uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie przed sądem opiekuńczym, 
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właściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, którego kierownik odmówił 

przyjęcia tych oświadczeń. 

<§ 2
1
. Jeżeli konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, 

uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie przed sądem rejonowym dla 

m.st. Warszawy.> 

§ 3. Sąd opiekuńczy odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli 

uznanie jest niedopuszczalne albo poweźmie wątpliwość co do pochodzenia dziecka. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 13 lutego 1984 r. o FUNKCJACH KONSULÓW 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.) 

Art. 26. 

1. Konsul: 

1)   przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku 

małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami 

polskimi; 

[2) wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;] 

<2) wydaje zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo;> 

3) pośredniczy w zgłoszeniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej faktu urodzenia lub zgonu za granicą; 

4) przekazuje właściwym urzędom stanu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

protokoły o urodzeniach i zgonach, które nastąpiły na polskich statkach morskich i 

powietrznych oraz na okrętach wojennych i wojskowych statkach powietrznych; 

5) przyjmuje oświadczenia o uznaniu dziecka; 

6) przyjmuje od małżonka rozwiedzionego oświadczenie o powrocie do nazwiska, które 

nosił przed zawarciem małżeństwa[.]<;> 

<7) przyjmuje oświadczenia od małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo 

nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) nosi albo nosiłoby 

ich wspólne dziecko, jeżeli małżonkowie albo jedno z nich, będące rodzicem 

dziecka, są obywatelami polskimi; 

8) przyjmuje oświadczenia od rodziców dziecka, jeżeli co najmniej jedno z nich jest 

obywatelem polskim, o zmianie imienia dziecka, zamieszczonego w akcie 

urodzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia; 

9) pośredniczy w przekazywaniu dokumentów wymaganych do zawarcia 

małżeństwa, jeżeli obywatele polscy lub obywatel polski i cudzoziemiec 

zamierzający wstąpić w związek małżeński przebywają za granicą, ale chcą 

zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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2. Tryb i zakres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, określają przepisy prawa 

o aktach stanu cywilnego. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 25 listopada 2004 r. o ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 

(Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) 

Art. 14. 

<1.> Tłumacz przysięgły jest obowiązany do: 

1)   wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, 

zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa; 

2)   zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z 

tłumaczeniem; 

3)   doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

<2. Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem 

łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje 

transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów 

podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia 

zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony 

tłumaczony dokument.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1282, z późn. zm.) 

ZAŁĄCZNIK   

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

 

Część 
 

 Przedmiot opłaty skarbowej 
 

 Stawka 
 

 Zwolnienia 
 

1  2 

 

 3 

 

 4 

 

I. 
 

 Dokonanie czynności urzędowej 
 

  

 

  

 

 

 

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 

 

 84 zł 

 

  

 

 

 

 2. Inne czynności kierownika 

urzędu stanu cywilnego 

 

 11 zł 

 

 1) sporządzenie aktu urodzenia 

lub zgonu 

 

    



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

 

  

 

  

 

[2) przyjęcie oświadczenia o 

uznaniu dziecka lub o nadaniu 

dziecku nazwiska męża matki] 

<2) przyjęcie oświadczenia 

o uznaniu ojcostwa lub 

oświadczeń małżonków, że 

dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi albo 

nosiłoby ich wspólne dziecko> 

 

 

 [3. Decyzja o wpisaniu do 

polskich ksiąg stanu cywilnego 

treści aktu stanu cywilnego 

sporządzonego za granicą 

 

 50 zł 

 

  

 

 

 

 4. Pozostałe decyzje wydawane 

przez kierownika urzędu stanu 

cywilnego uwzględniające wnioski 

stron 

 

 39 zł] 

 

  

 

(ust. 5-53 pominięto) 

II. 
 

 Wydanie zaświadczenia 
 

  

 

  

 

 

 

[1. Zaświadczenia, w tym również 

odpisy dokumentów, wydawane 

przez urzędy stanu cywilnego oraz 

archiwa państwowe: 

 

  

 

 1) odpis wydawany z akt stanu 

cywilnego, dotyczący obywateli 

polskich przebywających za 

granicą, przeznaczony wyłącznie 

na potrzeby polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub urzędów 

konsularnych 

2) odpisy skrócone: 

a) wydawane w sprawach 

dokumentów stwierdzających 

tożsamość 

b) wydawane bezpośrednio po 

sporządzeniu aktu stanu 

cywilnego - w liczbie 3 

egzemplarzy; 

zwolnienie to przysługuje również 

cudzoziemcom, którym udzielono 

zezwolenia na osiedlenie się lub 

nadano status uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

obywatelom tych państw obcych, 

z którymi Rzeczpospolita Polska 

zawarła odpowiednie 

porozumienia 

3) odpisy zupełne wydawane w 
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sprawach dokumentów 

paszportowych 

 

 

 

 1) zaświadczenie stwierdzające, 

że obywatel polski lub zamieszkały 

na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej cudzoziemiec niemający 

obywatelstwa żadnego państwa, 

zgodnie z prawem polskim, może 

zawrzeć małżeństwo za granicą 

 

 38 zł 

 

  

 

 

 2) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego 

 

 33 zł 

 

  

 

 

 3) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 

 

 22 zł 

 

  

 

 

 4) zaświadczenie o dokonanych w 

księgach stanu cywilnego wpisach 

lub o ich braku oraz zaświadczenie 

o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 

stanu cywilnego 

 

 24 zł 

 

  

 

 

 5) pozostałe zaświadczenia] 

 

 26 zł 

 

  

 

<1 2 3 4 

 1.  Zaświadczenia, w tym również 

odpisy dokumentów, wydawane 

przez kierowników urzędów 

stanu cywilnego oraz archiwa 

państwowe: 

1) zaświadczenie stwierdzające, 

że zgodnie z prawem 

polskim można zawrzeć 

małżeństwo  

2) zaświadczenie o stanie 

cywilnym 

3) zaświadczenie 

o zamieszczonych lub 

niezamieszczonych 

w rejestrze stanu cywilnego 

danych dotyczących 

wskazanej osoby  

4) zaświadczenie 

o nieposiadaniu księgi stanu 

cywilnego 

5) odpis zupełny aktu stanu 

 

 

 

 

 

38 zł 

 

 

 

38 zł 

 

24 zł 

 

 

 

 

 

24 zł 

 

 

33 zł 

1) odpis wydawany z akt 

stanu cywilnego, 

dotyczący obywateli 

polskich przebywających 

poza granicami 

Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeznaczony 

wyłącznie na potrzeby 

polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub 

urzędów konsularnych 

2) odpisy skrócone 

wydawane w sprawach 

dokumentów 

stwierdzających 

tożsamość; 

zwolnienie to przysługuje 

również cudzoziemcom, 

którym udzielono 

zezwolenia na osiedlenie 
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cywilnego 

6) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu transkrypcji 

7) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu rejestracji 

urodzenia albo zgonu, które 

nastąpiły poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej i 

nie zostały tam 

zarejestrowane albo 

rejestracji urodzenia, 

zawarcia małżeństwa albo 

zgonu, które nastąpiły poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli w państwie 

urodzenia, zawarcia 

małżeństwa albo zgonu nie 

jest prowadzona rejestracja 

stanu cywilnego 

8) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu odtworzenia 

treści zagranicznego 

dokumentu 

9) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu odtworzenia 

treści aktu stanu cywilnego 

w przypadku zaginięcia lub 

zniszczenia księgi stanu 

cywilnego 

10) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 

sprostowania lub 

uzupełnienia dokonanego na 

wniosek  

11) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany w wyniku 

przeniesienia do rejestru 

stanu cywilnego wpisu z 

ksiąg stanu cywilnego 

prowadzonych przed dniem 

1 stycznia 1946 r. 

12) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 

 

50 zł 

 

 

39 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 zł 

 

 

 

 

39 zł 

 

 

 

 

 

 

39 zł 

 

 

 

 

39 zł 

 

 

 

 

 

 

22 zł 

 

się lub nadano status 

uchodźcy 

w Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz 

obywatelom tych państw 

obcych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska 

zawarła odpowiednie 

porozumienia 

3) odpisy zupełne wydawane 

w sprawach dokumentów 

paszportowych 

4) odpisy zupełne wydawane 

osobie, której akt 

dotyczy, po 

unieważnieniu wzmianki 

dodatkowej dołączonej 

do niewłaściwego aktu 

stanu cywilnego 

5) zaświadczenie 

o przyjętych 

sakramentach  

6) zaświadczenie 

potwierdzające uznanie 

ojcostwa 

7) zaświadczenie 

stwierdzające brak 

okoliczności 

wyłączających zawarcie 

małżeństwa> 

 

(ust. 2- 21  pominięto) 
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(część III-IV pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 października 2008 r. o ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA (Dz. U. 

Nr 220, poz. 1414 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) 

Art. 2. 

Ustawę stosuje się do: 

  1)   obywateli polskich; 

  [2)   cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w 

Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego;] 

  <2) cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają 

w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;> 

3)   cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, z 

zastrzeżeniem art. 4 ust. 2. 

Art. 3. 

W rozumieniu ustawy: 

[1)   zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia;] 

1) zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie 

dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę 

pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion;<> 

  2)   zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub 

zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego; 

  3)   członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub 

nazwiska. 

[Art. 8. 

1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które 

zrodzą się z tego małżeństwa. 

2. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że 

drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności 

prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w 

chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest 

potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. 

3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się 

do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. 

4. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać 

wyrażona osobiście przed organami, o których mowa w art. 12, lub w formie pisemnej z 

podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę 

za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Art. 9. 

1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o 

zmianę, zwanej dalej "wnioskodawcą". 

2. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek 

przedstawiciela ustawowego dziecka. Przepisy art. 8 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 10. 

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście do organu, o którym mowa w 

art. 12. 

2. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez zachowania wymogów określonych 

w ust. 1 i 2 pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem 

notarialnie poświadczonym. 

Art. 11. 

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: 

  1)   dane osoby, której zmiana dotyczy: 

a)  imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, 

b)  adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, 

c)  w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres 

pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, 

d)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej 

"numerem PESEL"; 

  2)   imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; 

  3)   uzasadnienie. 

2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się: 

  1)   odpis zupełny aktu urodzenia; 

  2)   odpis zupełny aktu małżeństwa; 

  3)   odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga 

się na dzieci; 

  4)   inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska. 

3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się: 

  1)   odpis zupełny aktu urodzenia; 

  2)   odpis zupełny aktu małżeństwa; 

  3)   inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia. 

4. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 oraz w ust. 3 pkt 1-

2, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o 

zmianę nazwiska. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, wnioskodawca przedstawia do wglądu 

dokument stwierdzający tożsamość. 

6. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 5, nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca 

przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o 
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nadaniu tego numeru na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. 

zm.
2)

). 

Art. 12. 

1. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia 

zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy 

ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku 

braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie 

miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. 

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w ust. 1, w sprawach 

określonych w ustawie rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta 

stołecznego Warszawy albo jego zastępca. 

 

Art. 13. 

1. Organy, o których mowa w art. 12, o zmianie imienia lub nazwiska niezwłocznie informują: 

  1)   kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu 

urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy, a także miejsce sporządzenia aktów urodzenia jego 

małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci, przekazując decyzję o 

zmianie imienia lub nazwiska; 

  2)   organ gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu 

stałego wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na 

dzieci; w przypadku braku miejsca pobytu stałego tych osób - organ gminy prowadzący 

ewidencję ludności właściwy ze względu na ich ostatnie miejsce pobytu stałego lub organ 

gminy prowadzący ewidencję ludności właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego 

trwającego ponad 3 miesiące, jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie dzieci są 

zameldowani wyłącznie na ten pobyt, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia lub 

nazwiska; 

  3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który prowadzi ewidencję ludności w 

formie zbioru danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL), jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie dzieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie posiadali miejsca pobytu stałego oraz nie posiadają 

miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, przekazując zawiadomienie o 

zmianie imienia lub nazwiska; 

  4)   organ, który wydał dowód osobisty wnioskodawcy i jego małoletnim dzieciom, jeżeli 

zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci, przekazując zawiadomienie o zmianie imienia 

lub nazwiska. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, zawiera: 

  1)   dane, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1; 

  2)   imię (imiona) lub nazwisko (nazwiska), na jakie nastąpiła zmiana; 

  3)   nazwę organu, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska; 

  4)   oznaczenie i datę wydania decyzji. 
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3. Decyzja i zawiadomienie, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazywane przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach 

danych, w formie dokumentów elektronicznych. 

 

Art. 14. 

1. Określone w ustawie zadania i kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego i jego 

zastępcy są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 

2. Wojewodowie sprawują nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w art. 12 i art. 13 

ust. 1, przez kierowników urzędów stanu cywilnego. 

3. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie 

ustawy. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami 

objętymi niniejszą ustawą.] 

<Art. 8. 

1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które 

zrodzą się z tego małżeństwa. 

2. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na 

małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod 

warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej 

zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie 

żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska 

dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. 

3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może 

zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. 

4. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu 

stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem 

urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem 

notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 9. 

1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, 

zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

2. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek 

przedstawiciela ustawowego dziecka. Przepisy art. 8 ust. 25 stosuje się odpowiednio. 

Art. 10. 

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu 

stanu cywilnego. 
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2. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za 

pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub 

nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać 

przekazany. 

Art. 11. 

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy: 

a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, 

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia 

oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego 

aktu, 

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany 

dalej „numerem PESEL”, jeżeli został nadany; 

2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; 

3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana 

imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów; 

4) adres do korespondencji wnioskodawcy; 

5) uzasadnienie; 

6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku 

do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja 

odmowna. 

2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego 

sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę 

imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych 

dokumentów stanu cywilnego. 

3. W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, 

wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. 

Art. 12. 

1. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub 

nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony 

wniosek, albo jego zastępca. 

2. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Art. 13. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie 

imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w 

którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu 

cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a 

jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci – również do kierownika urzędu stanu 

cywilnego, który sporządził akty urodzenia dzieci. 
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2. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następującej na 

wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka decyzję o zmianie imienia lub nazwiska 

przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia 

dziecka. 

Art. 14. 

1. Określone w ustawie zadania i kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego są 

zadaniami z zakresu administracji rządowej. 

2. Wojewodowie sprawują nadzór nad realizacją przez kierowników urzędów stanu 

cywilnego zadań, o których mowa w art. 12 i art. 13. 

3. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie 

ustawy. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością 

wojewody w zakresie zadań, o których mowa w art. 12 i art. 13. 

5. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 4, polega w szczególności na: 

1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu: 

a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych, 

b) terminowości załatwiania spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk; 

2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie zmiany imion i nazwisk oraz kontroli 

wykonywania ustalonych sposobów postępowania. 

6. Kontrola, o której mowa w ust. 5 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, 

poz. 1092).”; 

<Art. 14a. 

W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula na 

podstawie ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów art. 

40 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 sierpnia 2010 r. o DOWODACH OSOBISTYCH (Dz. U. Nr 167, 

poz. 1131, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 oraz z 2012 r. poz. 1407) 

Art. 50. 

1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 

46 ust. 1 pkt 2-5, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu 

osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa 

w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony. 
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[2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 

pkt 2, z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego 

organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów 

Osobistych.] 

<2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 

ust. 1 pkt 2 organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem 

Rejestru Dowodów Osobistych.> 

3. Unieważnienie dowodu osobistego następuje: 

1)   z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego 

posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu 

osobistego; 

2)   z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego 

lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 

32; 

3)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3; 

4)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas 

posiadanego dowodu osobistego; 

5)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o 

którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; 

6)   po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 

pkt 2, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie 

przepisu pkt 5. 

[Art. 51. 

Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest: 

1)   organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do 

którego został przekazany znaleziony dowód osobisty; 

2)   organ gminy, który wystawił dowód osobisty - w przypadku wydania decyzji, o której 

mowa w art. 32, utraty obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wydanie 

dowodu osobistego lub jej zgonu, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem 

dowodu osobistego tej osobie; 

3)   
(41)

 organ gminy, który wydał dowód osobisty - w przypadku utraty obywatelstwa 

polskiego przez posiadacza dowodu osobistego lub jego zgonu oraz gdy osoba 

obowiązana nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w 

przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; 

4)   organ gminy wydający nowy dowód osobisty - w pozostałych przypadkach.] 
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<Art. 51. 

1. Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest: 

1) organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub 

do którego został przekazany znaleziony dowód osobisty; 

2) organ gminy, który wystawił dowód osobisty – w przypadku wydania decyzji, 

o której mowa w art. 32, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu 

osobistego wnioskodawcy; 

3) organ gminy, który wydał dowód osobisty – gdy osoba obowiązana nie wystąpiła 

z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa 

w art. 46 ust. 1 pkt 2; 

4) organ gminy wydający nowy dowód osobisty – w pozostałych przypadkach. 

2. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych 

przez rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie 

obywatelstwa polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 września 2010 r. o EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. Nr 217, poz. 

1427, z późn. zm.) 

Art. 3. 

 

[1. Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej w Powszechnym 

Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej "rejestrem PESEL", w 

rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców.] 

<1. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie 

Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz 

rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie 

teleinformatycznym.> 

2. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej. 

Art. 8. 

W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

4)   data urodzenia; 

5)   miejsce urodzenia; 

6)   kraj urodzenia; 

7)   stan cywilny; 

[8)   numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 

sporządzony;] 
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<8) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on 

sporządzony;> 

9)   płeć; 

10)  numer PESEL; 

11)  obywatelstwo albo status bezpaństwowca; 

12)  imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany; 

[13)  data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu 

cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, 

sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie 

sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który 

unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, numer 

jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 

sporządzony;] 

<13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu 

cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, 

sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i 

oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie 

sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego 

zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 

sporządzony;> 

14)  adres i data zameldowania na pobyt stały; 

15)  kraj miejsca zamieszkania; 

16)  kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 

17)  data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 

18)  adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu 

pobytu; 

19)  data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; 

20)  data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i 

wskazanie kraju wyjazdu; 

21)  data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 

miesięcy; 

22)  seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela 

polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument; 

23)  seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; 

24)  seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku 

cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu 

podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 

25)  data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu; 

26)  data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu 

cywilnego, w którym ten akt został sporządzony. 
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Art. 10. 

1. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują: 

[1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i 

dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-11, 14, 

15 i 18; 

2)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i 

dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12 i 

13;] 

<1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i 

dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie – w 

zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 111, 1315, 18 i 26; 

2) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i 

dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie – w 

zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12, 13 i 26;> 

3)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu i 

dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 7, 13, 

17, 19 i 26; 

<3a) kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wpłynął zagraniczny dokument 

stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest 

prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer 

PESEL, nie ma polskich aktów stanu cywilnego – w zakresie zmiany danych, o 

których mowa w art. 8 pkt 7, 13 i 26;> 

4)   kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia i nazwiska 

- w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2; 

5)   organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela 

polskiego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 14-21; 

6)   
(5)

 wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją 

właściwością - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11; 

7)   organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 8 pkt 22; 

8)   organy właściwe do wydania paszportu - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 

pkt 23; 

9)   organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, 

któremu nadano numer PESEL - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-

7, 9-12, 14-21 i 24-26; 

10)  organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do 

osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 

1-13, 15 i 22-24. 

[2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, mogą przekazywać dane do rejestru PESEL za 

pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące dowodów 

osobistych, paszportów i obywatelstwa.] 
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<2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 68, mogą przekazywać dane do rejestru 

PESEL za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące 

dowodów osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu cywilnego.> 

3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz do rejestrów 

centralnych, o których mowa w ust. 2. 

4. [Organy, o których mowa w ust. 1, rejestracji danych dokonują niezwłocznie, przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, 

z późn. zm.).] <Organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonują rejestracji 

danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> W przypadku braku 

bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od 

organu rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w 

którym powstał obowiązek ich rejestracji. 

5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 4 organ 

przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 

dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji. 

6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę zmiany danych 

oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika dokonana zmiana. 

Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem danych wymienionych 

w art. 8 pkt 22 i 23. 

7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w 

przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, również inny ważny 

dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. 

Art. 15. 

[1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się 

numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany 

dalej "numerem PESEL".] 

<1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, 

nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności, który stanowi numer PESEL.> 

2. Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący 

osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz 

liczbę kontrolną, przy czym: 

1)   data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności: 

dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym 

stuleciem urodzenia oraz dzień urodzenia; 

2)   stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc 

urodzenia: 

a)  liczby 80 - w przypadku osób urodzonych w latach 1800-1899, 

b)  liczby 0 - w przypadku osób urodzonych w latach 1900-1999, 
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c)  liczby 20 - w przypadku osób urodzonych w latach 2000-2099; 

3)   liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień, będące liczbami jednocyfrowymi, 

poprzedza się cyfrą "0", z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2; 

4)   numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, przy 

czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą 

(w tym "0") dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn; 

5)   jedenasta cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną umożliwiającą elektroniczną 

kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego. 

Art. 20. 

 1. Dane niezbędne do nadania lub zmiany numeru PESEL przekazywane są niezwłocznie do 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku 

braku bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od 

organu przekazanie danych następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

ich uzyskania. 

2. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 1 organ 

przekazuje dane w formie pisemnej w celu nadania lub zmiany numeru PESEL w terminie 

nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich uzyskania. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje lub zmienia numer PESEL niezwłocznie 

po uzyskaniu danych niezbędnych do jego nadania lub zmiany. 

<Art. 20. 

Dane niezbędne do nadania lub zmiany numeru PESEL są przekazywane niezwłocznie 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przez organy, o których mowa w art. 

19 ust. 3, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.> 

[Art. 66. 

W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 

1414) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6.  Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 5, nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca 

przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w ustawie 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427)."; 

2)   w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być przekazywana przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w formie 

dokumentu elektronicznego. 
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3.   Przekazanie informacji do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, następuje przez 

rejestrację danych o zmianie imienia i nazwiska w rejestrze PESEL na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.".] 

 

 

 

U S T A W A   dnia 28 kwietnia 2011 r. o SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE 

ZDROWIA (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.) 

Art. 7. 

1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych jest systemem teleinformatycznym, który umożliwia w 

szczególności: 

1)   dostęp usługobiorców do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach 

opieki zdrowotnej zgromadzonych w SIM oraz raportów z udostępnienia danych ich 

dotyczących; 

2)   przekazywanie przez usługodawców do SIM informacji o udzielonych, udzielanych 

i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej; 

3)   wymianę pomiędzy usługodawcami danych zawartych w elektronicznej 

dokumentacji medycznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości leczenia; 

4)   wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy usługodawcami w celu 

prowadzenia diagnostyki, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia 

usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne; 

5)   dostęp podmiotów prowadzących rejestry medyczne, w zakresie realizowanych 

zadań i posiadanych uprawnień, do danych przetwarzanych w SIM, za 

pośrednictwem Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych 

Rejestrów Medycznych; 

6)   dostęp jednostek samorządu terytorialnego do danych przetwarzanych w SIM, 

umożliwiający realizację zadań związanych z zapewnieniem mieszkańcom równego 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej; 

7)   dostęp wojewodów do danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 

10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

8)   dostęp ministra właściwego do spraw zdrowia do danych niezbędnych do realizacji 

zadań określonych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

<9) przekazywanie danych statystycznych, o których mowa w ustawie z dnia 10 

października 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. …..) oraz w 

ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) dla potrzeb statystyki publicznej.> 
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2. Administratorem systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia 

Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia. 

3. Zadaniem jednostki, o której mowa w ust. 2, jest dostarczenie oraz utrzymanie 

Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o 

Zdarzeniach Medycznych, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności udostępnianych i 

pobieranych danych oraz nadawanie uprawnień dostępu do danych. 

 


