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         Warszawa, 18 lipca 2016 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego  

(druk nr 226) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.) ma na celu, jak wskazano w uzasadnieniu 

projektu, usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego oraz poprawę obsługi obywateli. 

Zmiana obowiązujących unormowań obejmuje w szczególności przyznanie 

pracownikom urzędu stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego 

aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego. W świetle przyjętej regulacji 

kierownik urzędu stanu cywilnego będzie mógł pisemnie upoważnić pracownika urzędu 

do dokonywania tego rodzaju czynności.  

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie uprawnień kierownika urzędu stanu cywilnego 

do unieważnienia aktu lub aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, 

a błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych 

lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego. 

Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do aktu lub aktów stanu 

cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie sporządzonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy lub sporządzonych w trybie art. 145 ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego i błędnie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego. 

Ponadto zostały rozszerzone dotychczasowe uprawnienia wojewody związane 

z unieważnieniem aktu stanu cywilnego w drodze decyzji administracyjnej w sytuacji, 

gdy w rejestrze stanu cywilnego, z innych powodów niż przyczyny techniczne 
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lub niewłaściwe zastosowanie funkcjonalności rejestru stanu cywilnego, zarejestrowano kilka 

aktów stwierdzających to samo zdarzenie. Rozwiązanie to dotyczyć będzie zarówno aktów 

sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jak również sporządzonych 

w trybie art. 145 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, przeniesionych do rejestru stanu 

cywilnego. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego będzie mógł także dokonać unieważnienia wzmianki 

dodatkowej, jeżeli wzmiankę tę: 

1) dołączono do niewłaściwego aktu stanu cywilnego; 

2) błędnie sporządzono z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego 

zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego.  

Przyjęte rozwiązania umożliwiają kierownikowi urzędu stanu cywilnego wydawanie 

odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzonych w księgach stanu cywilnego 

z wykorzystaniem danych zamieszczonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu 

cywilnego, prowadzonych przed wdrożeniem rejestru stanu cywilnego, bez konieczności 

przenoszenia tych aktów do centralnego rejestru. Powyższa regulacja będzie mogła być 

wykorzystana w sytuacji, gdy: 

1) uprawniony podmiot, określony w art. 45 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, 

złoży wniosek o wydanie odpisu oraz 

2) nie zachodzi konieczność dołączenia wzmianki dodatkowej w tym akcie, zamieszczenia 

przypisku przy tym akcie, a także nie istnieje potrzeba uzupełnienia treści aktu stanu 

cywilnego, w zakresie niezbędnym do wydania odpisu zgodnego pod względem treści 

z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 

Ustawa wprowadza także zmiany mające na celu sprecyzowanie liczby wydawanych 

przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa (jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony 

w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) oraz liczby, załączanych do tego 

zaświadczenia, formularzy zaświadczeń przekazywanych określonym w ustawie osobom. 

Ponadto nowelizacja wyłącza biegłego sądowego oraz tłumacza przysięgłego 

z obowiązku składania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia 

o wykonywaniu powierzonego zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy 

prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką, z uwagi 
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na to, że wobec biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych ustawy szczególne wprowadzają 

wysokie wymogi kwalifikacyjne w zakresie sumienności i  bezstronności. 

Ustawa przewiduje, że 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 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., a które 

nie zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego do dnia 31 grudnia 2015 r., będą 

podlegały przeniesieniu do tego rejestru nie później jednak niż do dnia 1 września 2021 r. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu 

uprawniającego kierownika urzędu stanu cywilnego do unieważnienia: 

1) aktu lub aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, a błędnie 

zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego; 

2) wzmianki dodatkowej; 

3) aktu lub aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie sporządzonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub sporządzonych w trybie art. 145 

błędnie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego. 

Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 października 2016 r. Ponadto w tym dniu wejdzie 

w życie przepis przejściowy, w myśl którego do aktów stanu cywilnego i do wzmianek 

dodatkowych błędnie sporządzonych lub błędnie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego 

w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia wejścia w życie tego przepisu, stosuje się przepisy 

art. 39a, art. 41 i art. 127a w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu 6 lipca 2016 r. w efekcie rozpatrzenia 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk 

nr 545). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 22 czerwca 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu 

wymienionej Komisji (druk nr 649). W odniesieniu do przedłożenia rządowego została 

zmieniona data wejścia w życie ustawy oraz zostały wprowadzone zmiany o charakterze 

legislacyjnym. 
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W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 5 lipca 2016 r. nie zgłoszono 

poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem w całości projektu ustawy opowiedziało się 440 posłów, 2 było przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


