
 

 

Druk nr 2758-A   
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VII kadencja 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
 

o rządowym projekcie ustawy – Prawo o 
aktach stanu cywilnego (druk nr 2620). 
 

Sejm  na 77. posiedzeniu w dniu 8 października 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2758 

do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  

9 października 2014 r., 

wnosi: 

W y s o k i   S e j m   raczy następujące  poprawki: 
 

1) w art. 33 w pkt 3: 

a) skreślić lit. f, 
b) skreślić lit. g; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki 1–8 należy rozpatrywać łącznie 
 

2) art. 34 nadać brzmienie: 
„Art. 34. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia kierownikom 

urzędów stanu cywilnego blankiety odpisów aktów stanu cywilnego i 
zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można 
zawrzeć małżeństwo.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 



 
 
3) w art. 44 w ust. 1 skreślić pkt 3; 
– KP PiS 

– odrzucić  
 

4) w art. 44 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są ważne przez okres 6 miesięcy od 

daty ich sporządzenia.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 

5) w art. 44 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia 

o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 
dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu 
cywilnego.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
6) w art. 44 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie o zamieszczonych lub 
niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej 
osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego 
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
7) art. 49 nadać brzmienie: 

„Art. 49. 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; 
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.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 



 
 
8) w art. 118 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w części II ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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 zamieszczonych lub 

niezamieszczonych 

w rejestrze stanu 

cywilnego danych 

dotyczących wskazanej 

osoby  

3) zaświadczenie 

o nieposiadaniu księgi 

stanu cywilnego 

4) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego 

5) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu transkrypcji 

6) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu rejestracji 

urodzenia albo zgonu, 

które nastąpiły poza 

granicami 
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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 się lub nadano 

status uchodźcy 

w Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz 

obywatelom tych państw 

obcych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska 

zawarła odpowiednie 

porozumienia 

3) odpisy zupełne 



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 

7) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu odtworzenia 

treści zagranicznego 

dokumentu 

8) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany po 

dokonaniu odtworzenia 

treści aktu stanu 

cywilnego w przypadku 

zaginięcia lub zniszczenia 

księgi stanu cywilnego 

9) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany 

w wyniku sprostowania 

lub uzupełnienia 

dokonanego na wniosek  

10) odpis zupełny aktu stanu 

cywilnego wydany 

w wyniku przeniesienia 

do rejestru stanu 
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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 

 



cywilnego wpisu z ksiąg 

stanu cywilnego 

prowadzonych przed 

dniem 1 stycznia 1946 r. 

11) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 

 

 

 

 

22 zł 

 

”; 
 
 – KP PiS 

– odrzucić 
 
9) po art. 122 w rozdziale 9 dodać art. 122a w brzmieniu: 

„Art. 122a. 1. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego mogą odbywać się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. W przypadku rejestracji stanu cywilnego oraz czynności z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego dokonanych na podstawie przepisów 
dotychczasowych, akty stanu cywilnego podlegają przeniesieniu do 
rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.”. 

– KP PO 
– przyjąć  

 

 
Warszawa, dnia  9 października 2014 r. 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
  Sprawozdawca 
       

    
  /-/ Marek Wójcik 
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Warszawa, !J października 2014 r . 

Pan Marek Wójcik 
Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych 
Sejm Rzeczypospolitej Polskicj 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek ujętych w dodatkowym sprawozdaniu 

Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr2758-A} o rządowym projekcie ustawy- Prawo 
o aktoch ~;tonu cywilnego, wyrazona przez ministra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

S1onowny Ponic Przewodniczący, 

w twi<:J-:ku t prlcdłołonyrn dodatkowym sprawoLdanicm Komisji pozwoi<Jm sobiro wyr.:~zić 

poni.f•,;;' npini~. 

Popl"awki uj~te w dodatkowym sprawozdaniu Komisji nie S<l sprzeczne z prawem 
unii Europejskiej. 

Do wi.Jdorno~:d: 
Parli l c~rc::;3 Piotrow~.k.l 

Minister ~pr.1w Wrwnr;trmych 

Z poważaniem 
1 11p. Mini~;h<l Sprnw ZatJI:llltr.tnydi 

- ---~i~;;k~tarz S,!i!uu __ .. -------· 
··-r - --Thma8z Orww<1ki 
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