
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 6 listopada 2014 r. 

w sprawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 

2014 r. ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, wprowadza do jej tekstu następujące 

poprawki: 

1)  w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy „w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

2)  w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 w lit. c wyrazy „dyplom ukończenia” zastępuje się 

wyrazami „świadectwo ukończenia”; 

3)  w art. 9 w ust. 2 wyrazy „są wykonywane” zastępuje się wyrazami „przysługują i są 

wykonywane również”; 

4)  w art. 49 w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyraz „zeznania” zastępuje się wyrazem 

„oświadczenia”; 

5)  w art. 49  skreśla się ust. 4; 

6)  po art. 49 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. .... 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 
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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.”; 

7)  w art. 62 w ust. 10 wyrazy „może wydać” zastępuje się wyrazem „wydaje”; 

8)  w art. 75: 

a) w ust. 4 w pkt 7 wyraz „zeznania” zastępuje się wyrazem „oświadczenia”, 

b)  w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz „zeznania” zastępuje się wyrazem 

„oświadczenia” oraz w zdaniu drugim wyraz „zeznań” zastępuje się wyrazem 

„oświadczeń”; 

9)  w art. 79 w ust. 2 wyrazy „może przyjąć” zastępuje się wyrazem „przyjmuje”; 

10)  w art. 82: 

a) w ust. 1 po wyrazie „otrzymać” dodaje się wyraz „pisemne”, 

b) w ust. 5 wyrazy „Pisemne zaświadczenie” zastępuje się wyrazem 

„Zaświadczenie”; 

11)  w art. 84  

a) w ust. 2 wyrazy „, zawieszone na szyi, na wierzchu ubioru insygnia 

z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się 

wyrazami „łańcuch z wizerunkiem orła”, 

b)  ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór, a także sposób noszenia łańcucha z wizerunkiem orła, 

uwzględniając wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

utrwaloną tradycję w zakresie symboli używanych przez kierownika urzędu stanu 

cywilnego.”; 

12)  w art. 84 w ust. 4 i 5 wyrazy „może przyjąć” zastępuje się wyrazem „przyjmuje”; 
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13)  w art. 84: 

a)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia 

wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie 

odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym 

miejscu.”, 

b)  dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń 

o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające 

zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. 

W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego 

pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 

w terminie wskazanym przez te osoby.”; 

14)  w art. 98 w ust. 5, w art. 103 w ust. 7 i w art. 108 w ust. 4 wyrazy „może, na wniosek 

osoby, której akt dotyczy, dostosować” zastępuje się wyrazami „dostosowuje, 

na wniosek osoby, której akt dotyczy”; 

15)  skreśla się art. 123; 

16)  w art. 130 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, wyznaczonym na podstawie przepisów 

dotychczasowych do ich przechowywania,”; 

17)  art. 143 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 143. Dopuszcza się używanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego 

w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński odznaki 

używanej na podstawie przepisów dotychczasowych.”; 

18)  po art. 144 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. 1. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
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kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, może 

na podstawie przepisów dotychczasowych: 

1) sporządzać akty stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w oparciu 

o dokumenty określone w niniejszej ustawie, 

2) zamieszczać wzmianki w aktach stanu cywilnego i przypiski przy aktach stanu 

cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego, 

3) wydawać z ksiąg stanu cywilnego odpisy zupełne i skrócone aktów stanu 

cywilnego oraz zaświadczenia, 

4) wydawać zaświadczenia stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa 

zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego oraz zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski 

lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec 

niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z polskim prawem, może 

zawrzeć małżeństwo 

– nie dłużej niż do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu 

cywilnego. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który na zasadach określonych w ust. 1 

sporządził akt stanu cywilnego albo zamieścił wzmiankę w akcie stanu cywilnego 

skutkującą koniecznością zamieszczenia wzmianki w innym akcie lub zamieszczenia 

przypisku przy innym akcie stanu cywilnego tej samej osoby, przekazuje odpis aktu 

stanu cywilnego właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie 

jednego dnia roboczego od dnia dokonania wpisu w księdze stanu cywilnego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik urzędu stanu cywilnego, 

który otrzymał odpis aktu stanu cywilnego, a prowadzi rejestrację stanu cywilnego 

na zasadach określonych w niniejszej ustawie, dołącza do aktu stanu cywilnego 

wzmiankę lub zamieszcza przypisek przy akcie w rejestrze stanu cywilnego. 

4. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestru stanu 

cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie 

przechowuje księgi stanu cywilnego, z której ma być wydany odpis lub 

zaświadczenie, a prowadzi rejestrację stanu cywilnego na podstawie ust. 1, 

kierownik ten przekazuje wniosek do właściwego kierownika urzędu stanu 

cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kierownik urzędu stanu cywilnego, 
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któremu przekazano wniosek, sporządza odpis aktu stanu cywilnego lub wydaje 

zaświadczenie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku. Odpis lub zaświadczenie przekazuje na adres wskazany przez 

wnioskodawcę. 

6. W sprawach rejestracji urodzenia, małżeństwa oraz wydawania zaświadczeń, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4, dokonywanych na podstawie ust. 1, nie wymaga się 

przedstawiania albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik 

urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której 

sporządzono akt stanu cywilnego niezbędny do dokonania rejestracji lub wydania 

zaświadczenia, występuje do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego 

o przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego, 

do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, niezwłocznie 

przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego, który o taki odpis wystąpił. 

7. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik 

urzędu stanu cywilnego może dokonywać wpisów dotyczących uznania ojcostwa 

w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych 

w oparciu o dokumenty określone w niniejszej ustawie. 

8. Wpisy dotyczące uznania ojcostwa dokonane w księgach stanu cywilnego 

na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. 

do dnia 30 czerwca 2015 r. podlegają przeniesieniu do rejestru uznań nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2015 r., o ile wcześniej nie sporządzono w rejestrze stanu 

cywilnego aktu urodzenia dla dziecka uznanego. 

9. Jeżeli wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, 

w brzmieniu nadanym przez art. 119 niniejszej ustawy, złożono do kierownika 

urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której 

sporządzono akt niezbędny do dokonania czynności, kierownik ten występuje 

w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku do właściwego 

kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu. Ust. 6 zdanie drugie 

stosuje się. 

10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia 

lub nazwiska przesyła ją, w formie papierowej albo w formie dokumentu 



– 6 – 

elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114), 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. 

11. Z opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej, zwolnione są trzy odpisy aktu stanu cywilnego wydawane 

na zasadach określonych w ust. 1, po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w księdze 

stanu cywilnego. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 podlegają opłacie 

skarbowej w wysokości obowiązującej przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

12. Kierownik urzędu stanu cywilnego który, na zasadach określonych w ust. 1, 

sporządził akt urodzenia lub dokonał w nim zmian skutkujących zmianą numeru 

PESEL, przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dane niezbędne 

do nadania lub zmiany numeru PESEL. Przekazanie odbywa się przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia uzyskania tych danych. 

W przypadku braku możliwości przekazania danych przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, dane przekazuje się w formie papierowej w terminie 

nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich uzyskania. 

13. Akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone lub w których 

zamieszczono wzmianki lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie 

przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 

2015 r., podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

14. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik 

urzędu stanu cywilnego może wydawać zaświadczenia o stanie cywilnym 

na zasadach określonych w niniejszej ustawie, nie stosując blankietów, o których 

mowa w art. 34.”; 
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19)  po art. 145 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 58 

ust. 1 ustawy uchylanej w art. 146 zachowują moc do czasu wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 84 ust. 9 niniejszej ustawy, 

nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniach 5 i 6 listopada 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę – Prawo 

o aktach stanu cywilnego i uchwalił do niej 19 poprawek. 

W art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawodawca określił rodzaje dokumentów potwierdzających 

poziom wykształcenia wymagany od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku 

kierownika oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego. Przyjmując poprawkę nr 1 

Senat uznał za zasadne usunięcie zbędnego doprecyzowania dotyczącego uzyskania 

określonych dokumentów w Rzeczypospolitej Polskiej (lit. a), z uwagi na to, że lit. b tego 

przepisu reguluje rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia zdobytego 

za granicą a uznanego w naszym kraju. 

W myśl art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy 

ukończenia studiów, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego 

i suplementy do dyplomów. Absolwenci studiów podyplomowych i kursów dokształcających 

otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów lub kursów. W związku z powyższym Senat 

przyjął poprawkę nr 2 w celu zastosowania właściwej terminologii w odniesieniu do rodzaju 

dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych. 

Ponadto w celu zastosowania poprawnej formy językowej oraz doprecyzowania, że 

uprawnienia i obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego przysługują i są wykonywane 

również przez jego zastępcę, Senat przyjął poprawkę nr 3. 

Przyjmując poprawki nr 4 i 8 Senat uznał za zasadne zastosowanie terminologii jaką, 

w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, posługuje się 

Kodeks karny. Zgodnie określonymi przepisami przedmiotowej ustawy wskazane w nich 

oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Tymczasem odpowiedzialność, o której mowa w tych przepisach jest, zgodnie 

z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego, odpowiedzialnością za składanie fałszywych oświadczeń, 

a nie fałszywych zeznań. 

Zgodnie § 55 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej każdą samodzielną myśl ujmuje się 

w odrębny artykuł. Uwzględniając tę zasadę Senat przyjął poprawki nr 5 i 6 tak, aby regulacja 

dotycząca wydawania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze 
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stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, jako odrębna materia, została ujęta 

w samodzielnej jednostce redakcyjnej. 

Przedmiotowa ustawa zobowiązuje kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula 

do dokonania określonych czynności na wniosek danej osoby (np. przyjęcia zapewnienia, że 

nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dokonania transkrypcji, 

czy odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego). Posługiwanie się w tych 

przypadkach sformułowaniem „może wydać”, „może przyjąć”, „może dostosować” jest 

niewłaściwe, ponieważ może ono sugerować, że organowi pozostawiono swobodę decyzji  

w tym zakresie. W związku z powyższym, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, 

Senat przyjął poprawki nr 7, 9, 12 i 14 jednoznacznie wskazujące, że określone czynności 

kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul będzie wykonywał obligatoryjnie. 

Przyjmując poprawkę nr 10 Senat uznał zasadne doprecyzowanie formy w jakiej osoby, 

które zamierzają zawrzeć małżeństwo poza granicami naszego kraju, mogą otrzymać 

zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo. 

W myśl art. 84 ust. 2 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. Ponadto 

na podstawie art. 84 ust. 9 na ministra właściwego do spraw wewnętrznych został nałożony 

obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru insygniów z wizerunkiem orła 

ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wzorów stosowanych przy 

określaniu insygniów władzy. 

Należy podkreślić, że określenie „insygnia” nie występuje w systemie prawnym 

w odniesieniu do analogicznych sytuacji np. strojem urzędowym sędziego jest toga, 

a sędziego przewodniczącego na rozprawie lub posiedzeniu – także nakładany na kołnierz 

togi łańcuch z wizerunkiem orła. W związku z powyższym Senat uznał za zasadne przyjęcie 

poprawki nr 11, która określa, że kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński będzie nosił łańcuch z wizerunkiem orła. 

Przyjęte przez Senat poprawki  nr 17 i 19 są jej konsekwencją. 

Przyjmując poprawkę nr 13 Senat uznał za zasadne doprecyzowanie, że jeżeli kierownik 

urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 

w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z nimi inny 

termin zawarcia małżeństwa i dopiero w przypadku braku uzgodnienia takiego terminu 
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kierownik urzędu stanu cywilnego będzie mógł odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu 

w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby. 

W art. 123 ustawodawca zawarł ogólny przepis przejściowy, który przewiduje, że 

w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rejestracja stanu cywilnego oraz 

dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego będą mogły odbywać się 

na podstawie przepisów dotychczasowych. Przyjmując poprawkę nr 15 Senat uznał 

za zasadne usunięcie tego przepisu przy jednoczesnym przyjęciu poprawki nr 18, która 

zawiera szczegółową regulację w odniesieniu do dokonywania przez kierownika urzędu stanu 

cywilnego rejestracji stanu cywilnego oraz określonych czynności z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego na podstawie dotychczasowych przepisów przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy. 

Ponadto Senat uznał za zasadne usunięcie zbędnego powtórzenia i w tym celu przyjął 

poprawkę nr 16. 

 


