
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 28 października 2014 r. 

Nr posiedzenia: 194 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Andrzej Matusiewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk 

senacki nr 729, druki sejmowe nr 2620, 2758 i 2758-A). 

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 

2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Maria Koc, Andrzej 

Matusiewicz, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Pająk, Jadwiga 

Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz Sepioł, Krzysztof Słoń, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 podsekretarz stanu Tomasz Szubiela, 

 dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Karolina 

Grenda, 

 zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Krzysztof 

Choiński, 

 naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego 

w Departamencie Spraw Obywatelskich Barbara Łapińska, 

 specjalista w Wydziale Legislacji i Umów 

Międzynarodowych w Departamencie Prawnym Ewa 

Misiec, 

 Fundacja Panoptykon: 

 prezes Katarzyna Szymielewicz, 

 Kampania Przeciw Homofobii: 

 starszy prawnik Paweł Knut, 

 Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Soli: 

 kierownik Sławomir Wojciechowski, 

 Urząd Miejski w Nowej Soli: 

 radca prawny Iwona Sondej-Barriga, 

 Fundacja Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: 

 koordynator zespołu analiz legislacyjnych Tymoteusz Zych, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 naczelnik Wydziału Prawnego w Departamencie 

Konsularnym Renata Kowalska, 

 pracownik Wydziału Prawnego w Departamencie 

Konsularnym Dobrosława Siemianowska, 
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  Kancelaria Senatu: 

 główny legislator w Biurze Legislacyjnym Danuta Drypa. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Tomasz 

Szubiela. Zastępuje ona dotychczas obowiązującą ustawę z 1986 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego, a jej celem zasadniczym jest podniesienie jakości rejestracji zdarzeń z zakresu 

stanu cywilnego oraz poprawa sprawności procesów administracyjnych realizowanych 

przez państwo. Cel ten będzie realizowany przez wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

obowiązku rejestracji wszystkich zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w systemie 

teleinformatycznym. Wiceminister poinformował, że akty stanu cywilnego sporządzane 

w postaci papierowej będą stopniowo przenoszone do tego systemu. Szereg rozwiązań 

stanowi powtórzenie obowiązujących przepisów. Wprowadzona została możliwość 

upoważnienia pracowników urzędu stanu cywilnego do dokonywania określonych 

czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Wprowadzono nowe przepisy, dzięki 

którym w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego będzie można m.in. uzyskać takie 

dokumenty jak odpis aktu stanu cywilnego czy też określone zaświadczenie. Kierownik 

urzędu stanu cywilnego na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo będzie mógł 

przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. 

Nową instytucją jest ogólnopolski rejestr stanu cywilnego. Przepisy ustawy wprowadzają 

także nowy rodzaj zaświadczenia, tj. zaświadczenie o stanie cywilnym. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego przedstawiła opinię w sprawie ustawy wraz 

z propozycjami poprawek. Poprawki miały charakter redakcyjny i porządkujący. 

Poprawiały także terminologię ustawy. 

Dyskusję wywołał przepis art. 58 ust. 3, odnoszący się do wyboru imienia dziecka. 

Zgodnie z tym przepisem można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale 

w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Zdaniem przedstawiciela 

Kampanii Przeciw Homofobii przepis ten ogranicza swobodę rodziców w nadawaniu 

imienia. Klauzula „powszechne znaczenie” ma charakter uznaniowy. W odpowiedzi 

przedstawicielka MSW wyjaśniła, że tak sformułowany przepis ma przede wszystkim na 

celu ochronę i dobro dziecka. Kolejną sporną kwestią było zaświadczenie stwierdzające 

zawarcie małżeństwa poza granicami kraju (art. 82). Przedstawiciel Kampanii Przeciw 

Homofobii proponował wykreślenie takich danych jak imię i nazwisko przyszłego 

małżonka, zawartych w zaświadczeniu, bądź fakultatywność tych danych. 

Przedstawiciel Fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris nie zgodził się 

z przedmówcą. Stwierdził, że wykreślenie tych danych może służyć do zawierania 

małżeństw jednopłciowych. 

Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w MSW Karolina Grenda wyjaśniła, że 

zaświadczenie, o którym mowa, musi zawierać wymienione dane po to, aby można było 

zbadać np. powinowactwo. Senatorowie dyskutowali również o nowym rodzaju 

zaświadczenia – o stanie cywilnym, o którym mowa w art. 49. Senator Andrzej Pająk 

zgłosił poprawkę, zgodnie z którą to zaświadczenie nie może służyć do zawarcia związku 

małżeńskiego sprzecznego z polskim prawem. 

Przedstawiciel MSW uznał tę poprawkę za niezasadną. 

Senatorowie Janina Sagatowska, Andrzej Matusiewicz i Andrzej Pająk zgłosili poprawki 

zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Andrzeja Pająka. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 12 poprawek do ustawy (druk senacki nr 729 B). 
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Ad 2. 

 

Przewodniczący obradom Andrzej Matusiewicz przedstawił propozycję wniesienia 

uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. 

W głosowaniu senatorowie jednogłośnie przyjęli przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Janusza Sepioła. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu 

Terytorialnego. 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS/KP 


