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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 23 lipca 2015 r.  

o uzgodnieniu płci  

 

(druk nr 1012) 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1036)  

 

Art. 11. 

1. Dokumentami, na podstawie których przetwarza się dane osobowe lub dane o podmiotach 

zbiorowych, są: 

1)   karta rejestracyjna; 

2)   zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane dalej "zawiadomieniem"; 

3)   zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego; 

4)    zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu późniejszych 

środków oraz informacje związane z tym skazaniem[.] <;> 

<5) zawiadomienie o zmianie danych osobowych dokonane na podstawie orzeczenia 

uzgadniającego płeć, sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub 

upoważnionego przez niego pracownika urzędu stanu cywilnego.> 

2. Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po uprawomocnieniu się 

orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-7, lub wobec 

podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3. 

3. Zawiadomienie jest sporządzane przez: 

1)   organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i 

przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich; 

2)   sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu wykonywanym w zakładzie leczniczym 

lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich; 

3)   sąd wydający postanowienie o poszukiwaniu listem gończym; 

4)   prokuratora wydającego postanowienie o poszukiwaniu listem gończym lub o 

uchyleniu tymczasowego aresztowania. 

4. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego sporządza organ wykonujący orzeczenie 

w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. 

5. Zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu późniejszych 

środków oraz informacje związane z tym skazaniem sporządza i przesyła właściwy organ 

państwa obcego. 

6. Zawiadomienia o skazaniu, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacje 

związane z tym skazaniem przesyłane przez organy centralne państw członkowskich Unii 
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Europejskiej przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to 

możliwe z przyczyn technicznych. 

 

Art. 12. 

1. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się: 

1)   dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko 

rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, 

obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, 

zawód wyuczony i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła, senatora 

lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer identyfikacyjny 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej 

"numerem PESEL", oraz numer i serię dowodu tożsamości; 

2)   oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy; 

3)   datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia; 

4)   datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem 

postępowania; 

5)   kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu; 

5a)  informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania 

za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia 

wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; 

6)  informacje o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach 

karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych, 

wychowawczo-leczniczych, przepadku, okresie próby, dozorze kuratora i 

nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia; 

6a)  informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, 

podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego 

działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów 

finansowych Wspólnot Europejskich; 

6b)  informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą 

fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich; 

6c)  informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ sądowy 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu, który wydał 

orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania 

orzeczenia; 

7)   nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej. 

1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się: 

1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby; 

2)   oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy; 

3)   datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku; 

4)   orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej 

wiadomości; 
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5)   kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; 

5a)  informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów 

finansowych Wspólnot Europejskich; 

6)   nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej. 

1b. Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego są 

opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 

1662) weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i 

miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce 

zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby 

sporządzającej oraz informacje o: 

1)   rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych; 

2)   zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, a także 

miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego; 

3)   rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia 

wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i 

aresztu; 

3a)  rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia 

wolności; 

4)  zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności oraz o 

skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu karnego; 

5)   odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności; 

6)   warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia; 

6a)  zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 

karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę oraz o uchyleniu tej zamiany; 

6b)  zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru 

elektronicznego na karę ograniczenia wolności, z zastosowaniem dozoru 

elektronicznego oraz o uchyleniu tej zamiany; 

6c)  zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie 

obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz o 

uchyleniu tej zamiany; 

7)  (uchylony) 

8)   zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności; 

9)   zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności; 

10)  zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności; 

11)  podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowe; 
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12)  zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie 

użyteczną; 

13)  wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka 

karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów; 

14)  wykonaniu kar; 

15)  wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 22 § 2 pkt 1 

Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, środków 

kompensacyjnych i przepadku; 

16)  rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania oraz uchyleniu środków 

zabezpieczających, o których mowa w art. 93a § 1 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu 

lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających; 

17)  umorzeniu postępowania wykonawczego; 

18)  zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie 

poprawczym; 

19)  warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia; 

20)  warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie 

poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym; 

20a)  odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary; 

21)  zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego; 

22)  przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub 

poprawczych, a także odwołaniu przerwy albo odroczenia; 

23)  odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego; 

24)  umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu 

nieletniego ze schroniska; 

25)  powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej; 

26)  uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji; 

26a)  zamianie orzeczonej kary na inną karę, podlegającą gromadzeniu w Rejestrze, w 

przypadku gdy według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary 

w wysokości kary orzeczonej albo gdy czyn zabroniony objęty prawomocnym 

wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie; 

27)  zastosowaniu amnestii; 

28)  ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

29)  wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem 

odnotowanym w Rejestrze; 

30)  stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze; 

31)  przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze; 

32)  zarządzeniu zatarcia skazania; 

33)  śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze; 

34)  (uchylony) 

35)  (uchylony) 

36)  przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ. 
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2a. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a 

pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o: 

1)   wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do 

publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

2)   zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn 

zabroniony pod groźbą kary; 

3)   likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze. 

2b. Informacja o wyroku skazującym przekazywana organom centralnym państw 

członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne zawiera dane określone w ust. 

1 pkt 1-6b, chyba że w poszczególnym przypadku nie są one znane. 

2c. Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom centralnym 

państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1-6b oraz w 

ust. 2 pkt 4-6, 8-12, 14, 15, 17 i 26-33 oraz dane o uchyleniu, zakończeniu lub wykonaniu 

środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2 pkt 18-25 umieszcza się w 

informacji, jeżeli środek wychowawczy, wychowawczo-leczniczy lub poprawczy został 

orzeczony przez sąd karny. 

<2ca. Zawiadomienie sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub 

upoważnionego przez niego pracownika urzędu stanu cywilnego zawiera 

dotychczasowe imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, 

imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, dotychczasowy numer PESEL, zmienione 

imię (imiona) oraz nazwisko i nowy numer PESEL, informację o zmianie płci, a 

także imię, nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej zawiadomienie.> 

2d. Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, są przekazywane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrywane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

2e. Zawiadomienia przekazywane w sposób, o którym mowa w ust. 2d, powinny być 

opatrzone podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji 

umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1-2a w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu, 

uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia 

niezwłocznej ich aktualizacji. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych 

i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

2)   tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu 

elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

-      mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów i innych 

parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu teleinformatycznego 
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Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych 

oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia 

certyfikacyjnego. 

 

Art. 20. 

1. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w 

Rejestrze, zawiera: 

1)   dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko 

rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe 

matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL; 

2)   dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że 

osoba nie figuruje w Rejestrze; 

3)   datę wydania; 

4)   nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania; 

5)   pieczęć urzędową. 

1a. Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest informacja z Rejestru, 

zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, informacja z Rejestru o skazaniach, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym przepisie 

szczególnym wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez właściwe 

organy państw obcych. W takim przypadku biuro informacyjne nie dokonuje oceny, czy 

czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi według prawa polskiego czyn karalny, 

przestępstwo czy wykroczenie oraz czy został popełniony umyślnie czy nieumyślnie, 

chyba że okoliczności te można ustalić na podstawie przekazanych informacji dotyczących 

rodzaju popełnionego czynu, jego kwalifikacji prawnej lub rodzaju orzeczonej kary. 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający wniosek lub zapytanie 

sam określił zakres żądanej informacji z Rejestru, bez istnienia w tym względzie 

szczególnej podstawy prawnej. 

1c. W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, że przekazana 

informacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonego postępowania 

karnego, informacja o osobie sporządzona dla celów innych niż postępowanie karne nie 

zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4. W takim przypadku w 

informacji o osobie, udzielanej właściwym organom państw obcych, wskazuje się fakt 

zgłoszenia takiego zastrzeżenia, państwo, którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, 

oraz sąd, który wydał wyrok skazujący, i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt 

sprawy, jeżeli jest znana. 

1d. Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, będącej 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska 

zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrze karnym państwa obywatelstwa 

wnioskodawcy, uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a. 
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1e. Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu ECRIS, nie opatruje się podpisem 

osoby upoważnionej do jej wydania ani pieczęcią urzędową. 

1f. W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych innym niż organy 

centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszcza się wzmiankę o tym, że 

przekazane dane mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których się o nie zwrócono. 

<1g. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych 

w Rejestrze, w przypadku dokonania w Rejestrze zmiany w zakresie imienia (imion) 

albo imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL w związku z uzgodnieniem płci, 

zawiera wyłącznie aktualne dane identyfikujące osobę również w sytuacji, w której w 

zapytaniu lub wniosku wskazano dane sprzed uzgodnienia płci.> 

2. Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w 

Rejestrze, zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą; 

2)   dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo 

stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze; 

3)   datę wydania; 

4)   nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania; 

5)   pieczęć urzędową. 

3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby 

upoważnionej do ich wydania. 

 

Art. 22. 

1. Biuro informacyjne niezwłocznie informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym 

skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe osoby, wobec której warunkowo 

umorzono postępowanie karne, warunkowo zawieszono wykonanie kary, zastosowano 

warunkowe zwolnienie z zakładu karnego albo umorzono postępowanie na podstawie 

przepisów o amnestii, z których wynika, że takie skazanie może mieć wpływ na jej 

stosowanie. 

2. W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne informuje właściwy sąd o ponownym 

prawomocnym skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której warunkowo zawieszono 

wykonanie kary aresztu. 

3. (uchylony). 

<3a. Biuro informacyjne niezwłocznie informuje podmioty, o których mowa w art. 11 

ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2–4, o zmianie danych podlegających gromadzeniu w Rejestrze 

w zakresie płci, imienia, nazwiska oraz numeru PESEL.> 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

<5. Jeżeli możliwości techniczne na to pozwalają, informacje, o których mowa w ust. 3a, 

przekazywane są za pomocą systemu teleinformatycznego.> 
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USTAWA z dnia 17 października 2008 r. O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA (Dz. U. Nr 

220, poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 1741)  

 

<Art. 4a. 

Zmiany nazwiska można dokonać w związku z uzgodnioną płcią wynikającą z 

postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci oraz orzeczenia wydanego 

na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) albo na podstawie art. 31 ustawy z dnia 

29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 

oraz z 2012 r. poz. 1529). 

 

Art. 4b. 

1. Zmiany imienia osoby małoletniej, której tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej 

do aktu urodzenia, można dokonać na imię niewskazujące na płeć. 

2. Zmiana imienia osoby, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek przedstawiciela 

ustawowego dziecka, do którego załączono orzeczenie wydane przez lekarza ze 

specjalizacją w zakresie psychiatrii lub seksuologii, które stwierdza występowanie 

tożsamości płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia. Przepisy art. 8 

ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. z 2015 r. poz. 

388) 

 

Art. 19. 

1. Numer PESEL jest zmieniany w przypadku: 

1)   sprostowania daty urodzenia; 

[2)   zmiany płci;] 

<2) uzgodnienia płci;> 

3)   nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej 

wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co 

do tożsamości osoby. 

2. Przepisy art. 16 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest: 

[1)   kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;] 
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<1) kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, lub sporządzający nowy akt urodzenia w 

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

2)   organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o 

nadanie tego numeru, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. 

U. poz. 1741 i 1888 oraz z 2015 r. poz. 262)  

 

Art. 29. 

[1. Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem jest 

nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu; nazwiskiem osoby, która nie 

zawarła związku małżeńskiego, jest nazwisko rodowe.] 

<1.  Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem 

jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu. Nazwiskiem osoby, 

która nie zawarła związku małżeńskiego, jest nazwisko rodowe.> 

<1a. Nazwiskiem osoby, o której mowa w art. 75a ust. 3, jest nazwisko wynikające ze 

wzmianki dodatkowej dołączonej do aktu urodzenia sporządzonego na podstawie 

prawomocnego postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci.> 

2. W akcie stanu cywilnego określa się stan cywilny osoby jako sytuację tej osoby w 

odniesieniu do małżeństwa: panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, 

rozwiedziony, wdowa, wdowiec. 

3. Nazwiska i imiona cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, a nazwiska i imiona rodziców 

dziecka i nazwisko dziecka cudzoziemców ustala się na podstawie dokumentu podróży lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców. 

 

 

Art. 50. 

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby zawiera: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy; 

2)   informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby; 

[3)   informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie 

wskazanej osoby lub treść tych przypisków;] 

<3) informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie 

wskazanej osoby lub treść tych przypisków, z wyłączeniem przypisków, o których 

mowa w art. 75a ust. 4;> 
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4)   informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej 

osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego 

oraz danych zawartych w rejestrze uznań; 

5)   informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby. 

 

<Art. 75a. 

1. Na podstawie prawomocnego postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie 

płci sporządza się nowy akt urodzenia, w którym zamieszcza się imię (imiona), 

nazwisko rodowe oraz płeć osoby wynikające z postanowienia. 

2. Do dotychczasowego aktu urodzenia, który nie podlega ujawnieniu, dołącza się 

wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia. 

3. Jeżeli nazwisko rodowe i nazwisko noszone przez osobę w chwili wydania 

prawomocnego postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci nie są 

tożsame, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający nowy akt urodzenia 

dołącza do tego aktu wzmiankę dodatkową o noszonym nazwisku. 

4. Jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, kierownik urzędu stanu 

cywilnego, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza przy nowym akcie urodzenia 

przypisek o akcie małżeństwa i stanie cywilnym osoby, a przy akcie małżeństwa 

przypisek o nowym akcie urodzenia. 

5. Po sporządzeniu nowego aktu urodzenia na podstawie prawomocnego postanowienia 

uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci z urzędu wydawany jest odpis skrócony 

osobie, której akt dotyczy. Z aktu urodzenia, do którego  dołączono wzmiankę 

dodatkową o noszonym nazwisku, wydawane są tylko odpisy zupełne. 

6. Odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia wydaje się na żądanie sądu, na 

wniosek osoby, której akt dotyczy, na wniosek jej dzieci biologicznych lub 

przysposobionych przed uprawomocnieniem się postanowienia uwzględniającego 

wniosek o uzgodnienie płci, jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia ich pochodzenia. 

Odpis dotychczasowego aktu urodzenia wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, 

który sporządził ten akt. 

7. Na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 6, wydaje się dokumenty z akt 

zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do dotychczasowego aktu urodzenia, w formie 

dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu elektronicznego 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego.   

8. Prawomocne orzeczenie wydane na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) albo 

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529) może stanowić 

podstawę do sporządzenia nowego aktu urodzenia, na wniosek osoby, której akt 

dotyczy, jeżeli do dotychczasowego aktu urodzenia dołączono wzmiankę dodatkową 

na podstawie decyzji zmianie imienia (imion) lub nazwiska.  Kierownik urzędu stanu 

cywilnego, sporządzając nowy akt urodzenia, zamieszcza w nim dane osoby z 
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dotychczasowego aktu urodzenia, uwzględniając treść dołączonych do niego 

wzmianek dodatkowych.  

Art. 75b. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 75a ust. 3, albo kierownik 

urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 75a ust. 8, lub upoważniony przez niego 

pracownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia Biuro Informacyjne Krajowego 

Rejestru Karnego o zmianie danych osobowych dokonanej na podstawie orzeczenia 

uzgadniającego płeć.> 

 


