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Opinia 

o projekcie ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" 

(Druk Sejmu RP VII kadencji nr 2620) 

W pierwszej kolejności wskazać trzeba na poważną wątpliwość co do celowości 

uchwalenia nowej ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" zamiast nowelizacji 

ustawy aktualnie obowiązującej "Prawo o aktach stanu cywilnego" z dnia 29 września 

1986 r., tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późniejszymi zmianami, 

powoływane dalej także jako p.a.s.c.). Trudno bowiem podzielić opinię, iż aktualnie 

obowiązujące przepisy są "nieadekwatne do stanu stosunków społecznych oraz do 

zmienionych warunków ekonomicznych" (strona 107 "Ocena skutków regulacji" punkt 

zatytułowany: "Jaki problem jest rozwiązywany?"). 

Unormowania ustawy odnoszą się do rejestracji stanu cywilnego, a nie do 

normowania "stosunków społecznych" mających wpływ na stan cywilny jednostki 

(regulowanych przez prawo rodzinne). Nie wydaje się też, aby "zmienione warunki 

ekonomiczne" miały bezpośredni wpływ na przedmiot regulacji opiniowanej ustawy. 

Konieczne wydaje się podkreślenie, iż w projekcie nowej ustawy przejęto 

podstawowe zasady, a także wiele szczegółowych unormowań z obecnie 

obowiązującej ustawy bez merytorycznej zmiany. Być może więc stosowna 

nowelizacja byłaby wystarczająca dla koniecznych (związanych głównie z procesem 

informatyzacji) zmian stanu prawnego. Zaletą takiego rozwiązania byłaby możliwość 

bezpośredniego korzystania z literatury i dorobku orzecznictwa. 
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Znaczenie prawa o aktach stanu cywilnego jest bardzo istotne z punktu widzenia 

ochrony praw osób fizycznych, a także wymiaru sprawiedliwości z uwagi na 

szczególną moc dowodową aktu stanu cywilnego, który stanowi wyłączny dowód 

stwierdzonego w nim zdarzenia (art. 4 p.a.s.c.). 

Nie mniej prawo to, w większości swych przepisów, zawiera unormowania 

o charakterze "technicznym", regulujące dokumentowanie stanu cywilnego, którego 

ukształtowanie następuje na podstawie przepisów prawa rodzinnego. Ocena 

zasadności poszczególnych rozwiązań "technicznych" wymagałaby znajomości 

praktyki urzędów stanu cywilnego i analizy ich zasadności z punktu widzenia 

zarówno ochrony praw stanu cywilnego, jak i sprawności oraz szybkości działania. 

Takimi analizami nie dysponuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Sąd 

Najwyższy, ani jego jednostki organizacyjne. W konsekwencji uwagi do 

przedstawionego projektu ustawy mogą mieć jedynie charakter ogólny. 

Głównym celem opiniowanej ustawy jest "podniesienie jakości rejestracji stanu 

cywilnego", a środkiem do jego osiągnięcia ma być informatyzacja rejestracji zdarzeń 

z zakresu stanu cywilnego i stopniowe przenoszenie do systemu teleinformatycznego 

aktów sporządzonych dotychczas w formie papierowej. 

Zasadność informatyzacji rejestracji stanu cywilnego nie nasuwa wątpliwości. 

Natomiast, zważywszy na znaczenie informacji zawartych w aktach stanu cywilnego 

i potencjalne niebezpieczeństwa ich utraty w następstwie naruszenia sprawności lub 

nawet zniszczenia systemu wskutek zdarzeń o charakterze siły wyższej lub celowych 

wrogich działań niszczących lub "paraliżujących" system, konieczne wydaje się 

rozważenie zachowania "równoległej" dokumentacji stanu cywilnego w tradycyjnej 

formie (na papierze). 

Wątpliwości budzi celowość zamieszczania w ustawie definicji stanu cywilnego (art. 2 

ust. 1 projektu). Treść tego pojęcia jest ustalona i nie wywołuje rozbieżności 

w orzecznictwie, natomiast poszczególne elementy proponowanej definicji ustawowej 

mogą wywoływać wątpliwości interpretacyjne. 

Rozważyć należałoby stworzenie dodatkowego, obok rejestru uznań (art. 19 ust. 2 

projektu) "roboczego" centralnego rejestru, w którym byłyby odnotowane informacje 
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o wpływie pozwu o ustalenie ojcostwa. Zgodnie bowiem z art. 72 § 2 k.r.o. uznanie 

ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się proces w sprawie o ustalenie ojcostwa. 

Osoby zainteresowane uznaniem składają niekiedy w złej wierze zapewnienie, iż 

proces taki się nie toczy, mimo wiedzy o wszczęciu postępowania, i choć uznanie 

dokonane w opisanej sytuacji jest w świetle prawa nieistniejące, to wyjaśnienie 

sytuacji prawnej dziecka oddala się w czasie. 

Następstwem założenia rejestru, o którym mowa, musiałoby być nałożenie na sądy 

obowiązku stosownego zawiadomienia urzędu stanu cywilnego (najlepiej w systemie 

elektronicznym) o wpływie pozwu. Dzięki temu po wpływie pozwu nie byłyby 

przyjmowane oświadczenia o przyznaniu ojcostwa. Zapewniłoby to skuteczniejszą 

ochronę dobra osoby, której dotyczy uznanie. 
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Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji 

Gdańsk, 13.08.2014 r. 

OPINIA 

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP 

do projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz projektów aktów 

wykonawczych 

Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie na podstawie przekazanych materiałów tj. na 

podstawie rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (nr druku 2620 

Sejmu RP VII Kadencji), projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz sposobu oznaczania aktów stanu 

cywilnego; projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego; projektu Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru insygnium noszonego przez kierownika 

urzędu stanu cywilnego; projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

wysokości opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 

poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu; projektu 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przenoszenia aktów stanu 

cywilnego do rejestru stanu cywilnego. Zawiera ona analizę najważniejszych propozycji 

zmian obowiązującego prawa zawartych we wskazanych powyżej projektach aktów prawnych 

wraz z ich oceną. 

Wprowadzenie 

Akta stanu cywilnego stanowią rejestr zdarzeń szczególnie istotnych z uwagi 

na bezpieczeństwo obrotu prawnego. Rzetelna i sprawnie uzyskiwana wiedza na temat 

urodzeń, zawarcia małżeństwa czy na temat zgonu danej osoby, a także innych okoliczności 

związanych z tymi zdarzeniami, jest niezbędna zarówno dla organów administracji, jak 

i podmiotów stosunków cywilnoprawnych. Rejestr ten powinna cechować pewność 

i wiarygodność, a także łatwość w uzyskiwaniu niezbędnych informacji. Mając na uwadze 

rolę rejestru osobowego jaki stanowią akta stanu cywilnego idea zmian obowiązujących 
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unormowań prowadząca do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego oraz sprawności 

procedur zasługuje na aprobatę. Nie powinno budzić wątpliwości, iż w świetle zmieniających 

się warunków społecznych wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań prawnych także w tej 

sferze jest konieczne. 

Projekt ustawy - Prawo o aktach stany cywilnego- rozważania szczegółowe 

l. Uwagi należy wnieść do definicji legalnej zawartej w art. 2 ust. l projektu ustawy, 

określającej "stan cywilny" jako sytuację prawną osoby wyrażoną przez cechy 

indywidualizujące osobę, kształtowaną przez zdarzenia naturalne, czynności prawne 

lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzoną w akcie stanu cywilnego. 

Wymaga zauważania, że wskazana definicja nie posługuje się terminologią przyjętą 

w nauce prawa cywilnego. Po pierwsze, nauka ta nie posługuje się pojęciem 

"zdarzenia naturalnego", a narodziny oraz śmierć osoby fizycznej jako rodzaj zdarzeń 

cywilnoprawnych określa się zazwyczaj jako "zdarzenia sensu stricte" bądź też 

"zdarzenia w ścisłym tego sława znaczeniu". Po drugie, żródłem zdarzeń 

cywilnoprawnych wpływających na sytuację prawną podmiotów są decyzje 

administracyjne, a nie "decyzje organów". Warto postulować, aby omawiany projekt 

nie tworzył nowej terminologii dla pojęć znanych nauce, a odwoływał się do przyjętej 

nomenklatury. Warto także doprecyzować treść art. 2 ust. l projektu ustawy 

wskazując, iż stan cywilny to "sytuacja prawna osoby fizycznej", a nie "osoby'' jako 

takiej, co mogłoby sugerować, że chodzi także o osobę prawn~ 

2. Mając na uwadze okoliczność, że akta stanu cywilnego będą prowadzone od dnia 

01.01.2015 r. w systemie teleinformatycznym w projekcie ustawy trafilie 

doprecyzowano co rozumie się przez akt stanu cywilnego wskazując, że jest nim wpis 

o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego, wraz z treścią 

późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu (art. 2 ust. 3 

projektu). W art. 2 ust. 4 projektu ustawy określono z kolei, iż akt stanu cywilnego jest 

sporządzony z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie 

w rejestrze stanu cywilnego. Omawiany przepis wydaje się być jednak zbędny z uwagi 

na to, iż skoro aktem stanu cywilnego jest wpis, to dokonanie wpisu stanowi 

o sporządzeniu aktu. Jednocześnie wymaga odnotowania, że projekt ustawy nie 
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definiuje z jakim konkretnie momentem następuje dokonanie wpisu o urodzeniu, 

małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego, co warto doprecyzować. 

3. W oparciu o art. 2 ust. 5 projektu ustawy umożliwiono dokonywanie czynności 

z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego w formie 

decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznych. Jedynie odmowa 

dokonania czynności z zakres rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji 

administracyjnej. Wadą regulacji jest nie wskazanie w przepisach ogólnych, jakie 

konkretnie czynności mogą być dokonywane w formie czynności materialno

technicznej, co wynika dopiero z treści regulacji szczegółowej. Sporządzenie katalogu 

takich czynności niewątpliwie wpłynęłoby na klarowność regulacji. 

4. Słusznie utrzymano moc dowodową aktów stanu cywilnego (art. 3 projektu ustawy). 

Ranga rejestru wymaga, aby akta stanu cywilnego stanowiły wyłączny dowód zdarzeń 

w nich stwierdzonych, których niezgodność z prawdą może zostać udowodniona 

wyłącznie w postępowaniu sądowym. 

5. Na aprobatę zasługuje nałożenie ustawowego zobowiązania na sądy do przekazania 

urzędom stanu cywilnego odpisów prawomocnych orzeczeń stanowiących podstawę 

sporządzenia aktu stanu cywilnego lub mających wpływ na treść lub ważność aktu 

stanu cywilnego, wraz z adnotacją o dacie uprawomocnienia tych orzeczeń, 

w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Zwraca jednak uwagę brak 

określenia właściwości urzędu, który ma otrzymać wskazane dokumenty. 

6. Adekwatną jak powyżej uwagę należy zgłosić do treści art. 4 ust. 2, który dotyczy 

obowiązku nałożonego na organy administracji publicznej. 

7. Istotna zmiana polega na modyfikacji formy prowadzenia akt stanu cywilnego. 

Zgodnie z art. 5 ust. l projektu rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Propozycję 

unormowania należy ocenić pozytywnie zwłaszcza przez pryzmat łatwości wydawania 

odpisów aktów stanu cywilnego czy zaświadczeń o stanie cywilnym bez względu 

na właściwość urzędu, w jakim został on sporządzony. 

8. Projekt ustawy doprecyzowuje wart. 8 wymagania stawiane osobom ubiegającym się 

o zatrudnienie na stanowiskach kierowników urzędu stanu cywilnego. Trafilie 

skorygowana została m. in. przesłanka odnosząca się do wykształcenia prawniczego 

lub administracyjnego poprzez wskazania, że osoba zajmująca stanowisko kierownika 
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urzędu stanu cywilnego jest obowiązana posiadać dyplom ukończenia wyższych 

studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra lub też dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego 

magistra i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji. 

Ranga zajmowanego stanowiska wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy jaką 

zapewnia zdobycie takiego wykształcenia 

9. Projektowana regulacja, w odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego, 

jednoznacznie precyzuje, że przewidziane w ustawie uprawnienia i obowiązki 

kierownika urzędu stanu cywilnego przysługują również jego zastępcy. Dookreślenie 

takie jest słuszne z uwagi na istniejące w praktyce wątpliwości w tym zakresie. Należy 

jednak zwrócić uwagę na nieprecyzyjną treść art. 9 ust 2 projektu, który stanowi, 

iż uprawnienia i obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego są wykonywane przez 

zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego. Wskazany przepis wymaga korekty 

językowej mając na uwadze, że uprawnienia "przysługują", a nie "są wykonywane". 

Nadto wydaje się, iż w omawianym przepisie brakuje słowa "również", wskazane 

uprawnienia i obowiązki przysługują bowiem zarówno kierownikowi, jak i jego 

zastępcy. 

10. Doprecyzowania wymaga treść art. lO projektu ustawy, który określa, iż niektóre 

wskazane w nim czynności będą mogły być wykonywane także przez upoważnionych 

pracowników urzędu stanu cywilnego bądź innych pracowników gminnych. 

Dookreślenia wymaga jednak ranga pracowników, którzy będą mogli uzyskać takie 

upoważnienie. Powaga czynności nie pozwala bowiem, aby wykonywać je mogli 

wszyscy pracownicy, bez względu na swoje kwalifikacje. 

11. Trafnie wprowadzono w art. 12 ust. l projektu zasadę, iż w sprawach 

nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 

§ 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach załatwianych 

za pośrednictwem konsula. Powyższa zmiana zniweczy wątpliwości w zakresie 

przepisów mających zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w ustawie. 

12. Na aprobatę zasługuje odmiejscowienie niektórych rodzajów czynności, tj. załatwiania 

spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. 

Tenże zabieg legislacyjny niewątpliwie przyczyni się do ułatwienia ich dokonywania. 

4 



Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji 

13. Pozytywnie należy odnieść się do umożliwienia realizacji poza siedzibą urzędu stanu 

cywilnego czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Treść art. 17 projektu ustawy wymaga jednak korekty 

poprzez nadanie "niedającej się pokonać przeszkodzie" cechy trwałości. Przeszkoda 

nie do pokonania na dany moment, lecz przemijająca, nie powinna stanowić 

szczególnej okoliczności wyłączającej właściwość urzędu. 

14. Trafhą i istotną w praktyce innowacją jest wyodrębnienie w art. 19 ust. 2 projektu 

rejestru uznań. Niewątpliwie stanowić będzie on swoiste "sito" uniemożliwiające 

przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczeń koniecznych 

do uznania ojcostwa w przypadku, gdy oświadczenie takie zostało już złożone. 

15. Informatyzacja aktów stanów cywilnego spowodowała konieczność określenia 

nowych zasad rejestracji stanu cywilnego, w tym przede wszystkim procedury 

rejestracyjnej, zasad gromadzenia dokumentów w aktach zbiorowych stanu cywilnego, 

które zdefiniowano w art. 26 projektu, czy zasad tłumaczenia dokumentów. 

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Na usprawnienie postępowania 

przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wpłynie przede wszystkim możliwość 

wystąpienia przez kierownika urzędu stanu cywilnego do ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych ustawą 

o ewidencji ludności do posiadania numeru PESEL (art. 20 projektu), czy obowiązek 

kierownika urzędu stanu cywilnego sprawdzenia przed rejestracją, czy dane zdarzenia 

nie zostało już uprzednio zarejestrowane (art. 21 ust. l projektu). 

16. Przychylnie należy odnieść się do zmiany w procedurze sprostowania polegającej 

na unifikacji dwóch dotychczasowych trybów i wprowadzeniu wyłącznie jednej 

przesłanki do sprostowania, którą stanowi sytuacja, gdy akt zawiera dane niezgodne 

z innymi dokumentami wskazanymi w art. 35 projektu. Na aprobatę zasługuje także 

ograniczenia kognicji sądów powszechnych w sprawach sprostowania aktu stanu 

cywilnego (art. 36 projektu), co umożliwi pozasądowe załatwienie sprawy w prostych 

przypadkach. Ujednolicenia wymaga jednak katalog podmiotów (innych niż 

kierownik urzędu stanu cywilnego oraz prokurator) uprawnionych do wystąpienia 

o sprostowanie w obu trybach tj. przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz 

w trybie sądowym z uwagi na rozbieżności w tym zakresie w zależności od trybu. 
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17. Wątpliwości budzi treść art. 38 projektu ustawy z uwagi na to, iż uzupełnienia aktu 

zgonu dokonuje wyłącznie sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby 

zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, 

a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących 

podstawę sporządzenia aktu zgonu. Warto rozważyć pozostawienie kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego kompetencję do uzupełnienia tego aktu w powyższym 

zakresie w sytuacjach oczywistych. 

18. W projekcie ustawy uregulowano procedurę wydawania dokumentów z rejestru stanu 

cywilnego. Na aprobatę zasługuje umożliwienie wydawania dokumentów w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu kierownika 

urzędu stanu cywilnego lub upoważnionego pracownika. Wprowadzona innowacja 

niewątpliwie przyczyni się do skrócenia i usprawnienia czynności urzędowych 

związanych z wydawaniem dokumentów (art. 44 ust. 6 projektu). Trafuym 

rozwiązaniem jest także wprowadzenie zaświadczenia o stanie cywilnym (art. 49 ust. 

l projektu), które mając uniwersalny charakter jako jeden dokument zastąpią wielu 

odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących danej osoby, co uprości postępowanie 

oraz zmniejszy jego koszty. 

19. Za słuszne należy uznać niektóre projektowane zmiany w treści odpisów aktów stanu 

cywilnego, w tym poszerzenie tychże danych o informację o płci, która z uwagi 

chociażby na nietypowe imię dziecka może obecnie budzić wątpliwość. Uzasadnienie 

w praktyce znajduje również wyodrębnienie dodatkowo dwóch odpisów: odpisu 

skróconego aktu urodzenia martwego dziecka oraz odpisu zupełnego aktu zgonu 

osoby o nieustalonej tożsamości. Wątpliwości budzi z kolei pominięcie wart. 94 ust. l 

projektu ustawy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, jako elementu aktu zgonu, 

co ma istotne znaczenie dla ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawie 

o stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z art. 628 k.p.c. 

20. Wątpliwości budzi ograniczenie wart. 56 projektu ustawy katalogu podmiotów, które 

mogą dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka, w tym m.in. o osoby obecne przy 

porodzie. W wyjątkowych sytuacjach np. śmierci matki podczas porodu szeroki 

katalog osób mogących dokonać rejestracji urodzenia w obecnie istniejących 
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unormowaniach sprzYJa pewności wykonania obowiązku rejestracyjnego bez 

konieczności podjęcia czynności z urzędu. 

21. Na krytykę zasługuje wprowadzenie w art. 58 ust. 3 projektu ustawy możliwości 

wybierania obcych imion dla dziecka niezależnie od obywatelstwa i narodowości 

rodziców. Pomimo, że prawo do wyboru imienia dziecka jest atrybutem władzy 

rodzicielskiej przy jego wyborze warto uwzględniać tożsamość kulturową, przede 

wszystkim stosując wobec dzieci urodzonych przez obywateli Polski polskie 

odpowiedniki imion zagranicznych. Wprowadzone rozwiązania wprowadzające tak 

dalece idącą dowolność w nadawaniu imion wydają się pozostawać w sprzeczności z 

zasadą ochrony języka polskiego wyrażoną w art. 3 ustawy z dnia 07.10.1999 r. 

o języku polskim. Wątpliwości budzi także przewidziana w tymże artykule możliwość 

nadawania dziecku imienia nie wskazującego na płeć dziecka, ale w powszechnym 

znaczeniu przypisanego do danej płci. Należy zwrócić uwagę, iż zarówno imię jak 

i nazwisko indywidualizują daną osobę fizyczną, a jedną z cech wpływających 

na tożsamość osoby fizycznej jest jej płeć. Z kolei nie można mieć pewności, 

że powszechne znaczenie danego imienia przepisanego do danej płci nie ulegnie 

z czasem zatarciu co mogłoby wpłynąć na niepewność co do płci osoby fizycznej 

o nadanym jej imieniu. Wymaga także zauważenia, że brak wiedzy co do płci danej 

osoby, jaki wynika z jej imienia, uniemożliwia sporządzenia poprawnego zdania 

na temat tej osoby w języku polskim z uwagi na obowiązujące zasady gramatyczne, 

zróżnicowane w stosunku do obu płci. Poprzez to warto rozważyć, czy obowiązujące 

prawo nie powinno uniemożliwiać nadawania imion nie wskazujących na płeć 

dziecka. 

22. Trafile są zmiany dokonane w dotychczasowej procedurze przyjmowania oświadczeń 

koniecznych do uznania ojcostwa, mając na uwadze, że kierownik urzędu stanu 

cywilnego jest zobowiązany także do oceny dopuszczalności tego uznania. 

23. Idea wyrażona w art. 64 projektu ustawy, który wyeliminował zróżnicowanie dzieci 

pochodzących z małżeństwa i dzieci pozamałżeńskich poprzez ukrycie faktu uznania 

ojcostwa w akcie urodzenia dziecka jest słuszna, zgodna z dobrem dziecka. 

24. Wprowadzenie projektem ustawy przepisów określających procedurę zawarcia 

małżeństwa w zakresie wymaganej dokumentacji i formy ceremonii, jak również 

przepisów regulujących sporządzenie aktu małżeństwa i wprowadzanie w nim 
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ewentualnych zmian zasługuje na aprobatę. Oczekiwaniom społecznym wychodzi na 

przeciw w szczególności odstąpienie od obowiązku przedkładania odpisów aktów 

stanu cywilnego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa, co związane jest 

z prowadzeniem akt stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym, czy 

modyfikacja zasad zawierania małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 

poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, 

określona w art. 84 ust. 5 projektu ustawy, w sytuacji, gdy miejsce zawarcia 

małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz 

bezpieczeństwo obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek 

małżeński. 

25. Wątpliwości budzi ograruczerue w art. 92 projektu ustawy katalogu osób 

zobowiązanych do zgłoszenia zgonu, w tym m.in. o osoby zamieszkałe w lokalu 

w którym nastąpił zgon, obecne przy zgonie, lub które naocznie się o nim przekonały. 

W wyjątkowych sytuacjach szeroki katalog osób mogących dokonać zgłoszenia zgonu 

w obecnie istniejących unormowaniach sprzyja pewności wykonania obowiązku 

rejestracyjnego. 

26. Z uwagi na istniejące wątpliwości co do znaczenia i zastosowania "transkrypcji" 

oraz "odtworzenia" wprowadzenie do art. l 03 projektu ustawy definicji legalnej 

transkrypcji jest słuszne, wychodzące naprzeciw potrzebom praktyki. 

Projekty aktów wykonawczych - rozważania szczegółowe 

l. Konieczność wydania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz sposobu oznaczania aktów stanu 

cywilnego zaistniała w związku z odejściem w projektowanej ustawie - Prawo o 

aktach stanu od prowadzenia rejestracji aktów stanu cywilnego w postaci papierowej 

na rzecz rejestru prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Projektowane 

rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27 

ust. 4 projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który nakłada na ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, 

sposobu: prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oznaczania w nim aktów stanu 

cywilnego, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, zabezpieczania 
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akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w fonnie dokumentu 

elektronicznego w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 projektu ustawy. 

Projektowane rozporządzenie w sposób spójny i klarowny reguluje powyższą materię. 

2. Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 projektu ustawy- Prawo o aktach 

stanu cywilnego. Przepis ten nakłada na ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów wskazanych w projekcie 

dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych czynności z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego. Wydanie projektowanego aktu wykonawczego znajduje 

uzasadnienie wobec przejścia z papierowej rejestracji stanu cywilnego w księgach 

na rzecz rejestracji zdarzeń w systemie teleinformatycznym, w którym zostaną 

zaimplementowane wzory projektowanych dokumentów. Projektowane 

rozporządzenie w sposób spójny i klarowny określa wzory poszczególnych 

dokumentów. 

3. Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie insygniów 

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej noszonych przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 84 ust. 9 projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia znajduje uzasadnienie również z uwagi 

na treść art. 84 ust. l i 2 projektu ustawy, w którego świetle zawarcie małżeństwa 

przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem następuje z zachowaniem 

uroczystej formy, a kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi zawieszone na szyi na wierzchu 

ubioru insygnia z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Projektowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości 

opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza 

urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, stanowi 

wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 84 ust. l O projektu ustawy -

Prawo o aktach stanu cywilnego. Konieczność jego wydania jest związana 

z unormowaniami zawartymi w art. 84 ust. 5 projektu ustawy zgodnie z którym 

kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć, na wniosek osoby zamierzającej 
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zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem 

stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, 

w przypadku, gdy wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewni 

zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych przy 

składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Osoby zamierzające 

zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 84 ust. 5 projektu ustawy są 

obowiązane pokryć koszty, związane z organizacją zawierania związku małżeńskiego 

poza lokalem urzędu stanu cywilnego. Omawiane rozporządzenie określa wysokość 

opłaty dodatkowej. 

5. Projektowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przenoszenia 

aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego stanowi wykonanie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 125 ust. 3 projektu ustawy - Prawo o aktach stanu 

cywilnego. Wydanie rozporządzenia uzasadnia okoliczność, że akty stanu cywilnego 

z postaci papierowej będą przenoszone do postaci elektronicznej. Omawiane 

rozporządzenie w sposób klarowny określa zasady tej procedury. 

Podsumowanie analizy 

Kierunek zmian obowiązującego prawa prowadzący do poprawy jakości rejestracji 

stanu cywilnego oraz sprawności procedur jest korzystny. Niewątpliwie jest on realizowany 

w omawianych projektach aktów prawnych, w tym przede wszystkim poprzez projektowane 

wprowadzenie od dnia l stycznia 2015 r. rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej, 

co wyeliminuje papierowy obieg dokumentów, czy też poprzez usprawnienie i uproszczenie 

postępowań związanych z dokonywaniem rejestracji oraz zmian w aktach stanu cywilnego. 

Podsumowując dokonaną analizę należy co do zasady pozytywnie ocenić rozwiązania 

przyjęte w omawianych projektach, uznając je za idące z duchem czasu, a także zgodne 

z oczekiwaniami społecznymi. Wiele projektowanych zmian prawa zawartych w projekcie 

ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego znajduje uzasadnienie także wobec istniejących 

obecnie wątpliwości w zakresie wykładni obowiązujących przepisów, tym samym 

wprowadzane zmiany przyczynią się do zapewnienia jednolitej wykładni unormowań, a także 

zwiększenia porządku prawnego. Jedynie do niektórych propozycji unormowań należało 

wnieść uwagi krytyczne. 
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Dodatkowo należy odnotować, że zarówno projekt ustawy, jak i projekty aktów 

wykonawczych, cechuje spójność i klarowność w zakresie regulowanej problematyki, a także 

zgodność z zasadami techniki legislacyjnej. 
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