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                                                                                     Warszawa, dnia 8 października 2014 r.  

 

OPINIA PRAWNA 

KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII 

 W ZAKRESIE  

PROPOZYCJI ZMIAN PROJEKTU USTAWYPRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO  

 

 

WNIOSKODAWCA 

 

1. Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie (dalej KPH) jest powstałą w 2001 r. ogólnopolską organizacją pożytku 

publicznego działającą na rzecz równouprawnienia lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych (dalej osób LGBT). 

 

2. Odpis aktualny KPH z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujący na cele statutowe stowarzyszenia przesyłamy w Załączniku nr 1 do niniejszej 

Opinii. 

 

PRZYCZYNY POWSTANIA OPINII 

 

3. W ramach realizowanej działalności statutowej KPH prowadzi m.in. stały monitoring sytuacji prawnej obywateli i obywatelek Polski (będących 

osobami LGBT), którzy decydują się na zawarcie jednopłciowego związku partnerskiego lub małżeńskiego (poza granicami Polski), w krajach, które 

przewidują możliwość sformalizowania życia rodzinnego przez pary jednopłciowe.  

 

4. Z dużą uwagą i rosnącym zaniepokojeniem KPH śledzi proces kształtowania rozwiązań prawnych nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

(dalej Projekt Ustawy
1
) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych.  

 

5. Z analizy dotychczas opublikowanych wersji Projektu Ustawy wynika, iż przygotowywany akt normatywny ma również w sposób całościowy 

uregulować istotną dla osób LGBT kwestię dopuszczalności oraz szczegółowej procedury uzyskiwania zaświadczeń warunkujących możliwość 

zawarcia przez obywateli i obywatelki Polski (a w niektórych sytuacjach również cudzoziemców) związku partnerskiego lub małżeńskiego za granicą 

(dalej Zaświadczenie). 

                                                           
1 Podczas sporządzania niniejszej Opinii korzystano z treści Projektu Ustawy zamieszczonego pod adresem: http://mojepanstwo.pl/dane/rcl_etapy/5965265; 

http://mojepanstwo.pl/dane/rcl_etapy/5965265


 2 

 

6. Zdaniem KPH, aktualnie brzmienie propozycji nowych regulacji rodzi poważne ryzyko całkowitego wykluczenia możliwości skutecznego 

uzyskiwania Zaświadczenia przez obywateli i obywatelki Polski będących osobami LGBT, którzy (w razie przyjęcia proponowanych projektów 

aktów normatywnych w obecnym ich kształcie) wystąpią z wnioskiem o uzyskanie tego rodzaju dokumentu. Oznacza to, że istnieje poważne ryzyko, 

iż nowa regulacja będzie dużo bardziej restrykcyjna i niekorzystna dla osób LGBT niż obecnie obowiązujące rozwiązania prawne.  

 

AKTUALNY STAN PRAWNY  

 

7. W aktualnym stanie prawnym kwestie wydawania zaświadczeń na potrzeby zawierania związku małżeńskiego lub partnerskiego za granicą  reguluje 

ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z dnia 31 sierpnia 2011 r., Dz.U. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) oraz towarzyszące jej akty wykonawcze
2
. 

 

8. Dotychczasowa praktyka krajowych urzędów stanu cywilnego wskazuje, że instytucje te - na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 

(będących podobnymi, choć nieco mniej restrykcyjnymi w porównaniu do zmian proponowanych w Projekcie Ustawy – o czym mowa niżej) - w 

zdecydowanej większości przypadków odmawiają wydania stosownego zaświadczenia osobom LGBT. 

 

9. Z udostępnionych przez klientów i klientki KPH treści decyzji odmownych, a także informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
3
 

wynika, iż decyzje negatywne wydawane są najczęściej z powołaniem na argument, zgodnie z którym Konstytucja RP (a w szczególności jej art. 18) 

nie przewiduje możliwości zawierania sformalizowanych związków jednopłciowych. Sama możliwość dokonania identyfikacji osób 

nieheteroseksualnych i odmówienia im uzyskania Zaświadczenia wynika zaś z konstrukcji wzoru formularza wypełnianego przez każdego 

wnioskodawcę, który obecnie wymaga wpisania imienia i nazwiska przyszłego partnera/małżonka. 

 

10. Wskazana powyżej praktyka organów administracji jest jednak niejednolita. Zdarzają się bowiem przypadki wydawania tego rodzaju Zaświadczenia 

wnioskodawcom i wnioskodawczyniom chcącym zawrzeć za granicą jednopłciowy związek partnerski/małżeństwo. Przykładowo, uzyskują je osoby, 

których partnerzy mają imię lub nazwisko niepozwalające urzędnikowi lub urzędniczce stanu cywilnego na stwierdzenie, czy przyszły 

małżonek/parter jest osobą tej samej płci co wnioskodawca.  

                                                           
2    Patrz. art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z dnia 31 sierpnia 2011 r., Dz.U. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) oraz treść formularza, 

będącego Załącznikiem nr 11 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, 

ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 ze zm.); 

 
3
     Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do KPH z dnia 8 lutego 2012 r.; 
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11. Obecna sytuacja prawna prowadzi do stałego występowania ryzyka naruszania zasady równego traktowania, a także może stać w rażącej sprzeczności 

z gwarantowanym przez prawo wspólnotowe prawem do prywatności, prawem do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium 

dowolnego państwa UE oraz prawem korzystania z uprawnień przewidzianych w prawodawstwie tego państwa.  

 

12. Zarówno brzmienie dotychczasowych przepisów jak i towarzysząca im praktyka ich stosowania były wielokrotnie krytykowane publicznie.  

 

13. Zdaniem byłej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, zrezygnować należy w szczególności  

z tych części formularzy wypełnianych przez wnioskodawców, w których należy podać dane osoby, z którą wnioskodawca ma zamiar zawrzeć 

związek małżeński/partnerski za granicą. Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania uważa bowiem, iż dalsze utrzymywanie tego 

rodzaju rozwiązania wykracza poza uprawnienia organu państwa, który ewidentnie w tym przypadku nie ma prawa do badania najbardziej osobistych 

zamiarów i intencji obywateli
4
.  

 

14. Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wskazała natomiast, iż dalsze korzystanie z regulacji wymagających ujawniania danych 

na temat orientacji seksualnej wnioskodawcy jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, 

albowiem brak jest podstawy prawnej wymagania podawania danych osoby, z którą wnioskodawca zamierza wstąpić w związek małżeński
5
. 

 

15. Również w wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych na wniosek Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania „Opinii prawnej dotyczącej 

niektórych problemów z zaświadczeniem wydawanym w trybie art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
6
” z dnia 20 sierpnia 2013 r.

7
 wskazano, 

iż przedmiotowe Zaświadczenie nie musi zawierać informacji o danych osoby, z którą obywatel Polski zamierza zawrzeć małżeństwo za granicą,  

a także, że kierownik urzędu stanu cywilnego nie ma prawa odmówić wydania Zaświadczenia w trybie art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

tylko na tej podstawie, że obywatel ten zamierza zawrzeć jednopłciowy związek partnerski lub małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

                                                           
4
      Patrz: 

       http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf;  

 
5
      Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 2011 r.; 

6
      tj. zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą; 

 
7
      Patrz: 

       http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf; 

 

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf
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16. Praktyka krajowych urzędów stanu cywilnego była również wielokrotnie krytykowana ze strony różnych instytucji Unii Europejskiej. 

 

17. Na skutek petycji złożonej przez KPH jeszcze w 2008 r., Komisja ds. Petycji działająca w Parlamencie Europejskim uznała tego rodzaju działania 

polskiej administracji za dyskryminujące i niedopuszczalne
8
, zaś europosłowie zasiadający w tej Komisji jednogłośnie od lat domagają się od 

polskiego rządu kolejnych wyjaśnień, uważając, że takie praktyki polskiej administracji naruszają podstawowe zasady funkcjonowania Unii 

Europejskiej, w tym zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz swobodę przepływu osób.  

 

18. Odnosząc się do obecnej sytuacji prawnej w sprawie Zaświadczeń, również była Komisarz Sprawiedliwości i Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej, Pani Viviane Reding stwierdziła (w swojej wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” z dnia 2 lutego 2011 r.), iż bez względu na swoją 

orientację seksualną każdy obywatel ma prawo uzyskania dokumentu o swoim stanie cywilnym
9
.  

 

19. W połowie 2014 r., po bezskutecznym wykorzystaniu drogi krajowej, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została złożona skarga 

obywatela Polski, któremu odmówiono wydania zaświadczenia (o którym mowa we wspomnianym art. 71 obecnie obowiązującej ustawy Prawo  

o aktach stanu cywilnego) o możliwości zawarcia związku małżeńskiego w Hiszpanii z obywatelem tego państwa. W chwili obecnej sprawa ta nadal 

oczekuje na rozpoznanie.  

 

BRAK MOŻLIWOŚCI UZNANIA JEDNOPŁCIOWEGO MAŁŻEŃSTWA/ZWIĄZKU PARTERNSKIEGO ZAWARTEGO ZA GRANICĄ  

W POLSCE 

 

20. W celu wykluczenia wszelkich wątpliwości, należy podkreślić, iż zawarcie jednopłciowego małżeństwa lub związku partnerskiego za granicą  

nie może prowadzić do „zmuszenia” do uznania takiego związku przez prawo polskie w przypadku ew. wystąpienia z wnioskiem o jego wpisanie  

do polskich akt stanu cywilnego. Wynika to bowiem z faktu, iż tego rodzaju związki nie wywołują żadnych skutków prawnych na terytorium Polski, 

zaś osoby które taki związek zawarły są traktowane przez polskie prawo jako osoby sobie obce. 

 

21. Tym samym z obowiązkiem wydania tego rodzaju Zaświadczenia nie jest skorelowany obowiązek jego późniejszego honorowania na terytorium 

Polski. Potwierdza to również krajowe orzecznictwo, które wyraźnie wskazuje, że „obywatel ma prawo domagać się takiego zaświadczenia bez 

                                                           
8
     Petycja nr 0632/2008; 

 
9
     Zob. http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/11/660930/1553675.pdf;  

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/11/660930/1553675.pdf
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motywowania swego wniosku, a przesłanką odmowy nie może być w żadnej mierze ujawniona przez organ motywacja wnioskodawcy” (tak w wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 2008 r.
10

). 

 

PROJEKT NOWEJ USTAWY PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO 

 

22. Jak wynika z ostatniej wersji przygotowywanego Projektu Ustawy, zagadnienie kwestii Zaświadczeń warunkujących możliwość zawarcia związku 

małżeńskiego / partnerskiego za granicą ma zostać uregulowane w ramach art. 82 Projektu Ustawy oraz towarzyszącego mu rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
11

 (dalej Projekt Rozporządzenia).  

 

23. Art. 82 ust. 1 Projektu Ustawy wskazuje, że „jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego 

lub cudzoziemca, którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe możność zawarcia małżeństwa jest 

oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.” 

 

24. Ponadto, art. 82 ust. 2 projektowanego przepisu przewiduje również, że „osoba, o której mowa ust. 1, przedstawia dokument tożsamości oraz składa 

do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego: 

 

1. zapewnienie; 

2. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.” 

 

25. Zgodnie zaś z ust. 5 projektowanego przepisu, „pisemne zaświadczenie, o którym mowa ust. 1, zawiera: 

 

1. nazwisko i imię (imiona) osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko rodowe, płeć, stan 

cywilny, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko i imię (imiona), nazwisko rodowe jej rodziców; 

2. nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego z przyszłych małżonków oraz nazwisko rodowe, jeżeli można  

je ustalić; 

3. adnotację o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim.” 

 

                                                           
10

  Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Gd 229/08); 

 
11

 Podczas sporządzania niniejszego wystąpienia korzystaliśmy z treści Projektu Rozporządzenia zamieszczonego pod adresem: 

http://mojepanstwo.pl/dane/rcl_etapy/5965265?f=470319;  

http://mojepanstwo.pl/dane/rcl_etapy/5965265?f=470319
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26. Konieczność ujawnienia wskazanego powyżej katalogu informacji na temat drugiego z przyszłych małżonków/partnerów w celu skutecznego 

uzyskania Zaświadczenia znajduje pełne odzwierciedlenie w kształcie obowiązkowych do wypełnienia przez każdego wnioskodawcę pół projektu 

Załącznika nr 28 do Projektu Rozporządzenia, stanowiącego wzór Zaświadczenia. 

 

27. Zdaniem KPH, zacytowane powyżej, aktualnie brzmienie wskazanych powyżej projektów nowych regulacji rodzi poważne ryzyko całkowitego 

wykluczenia możliwości skutecznego uzyskania Zaświadczenia przez obywateli i obywatelki Polski będących osobami LGBT, którzy (w razie 

przyjęcia cytowanych projektów aktów normatywnych w obecnym ich kształcie) wystąpią z wnioskiem o uzyskanie tego rodzaju dokumentu. 

 

28. Z uwagi bowiem na fakt, iż w celu uzyskania Zaświadczenia konieczne będzie ujawnienie przez wnioskodawcę informacji na temat jego płci, a także 

płci oraz imienia i nazwiska drugiego z przyszłych małżonków/partnerów (imiona i nazwiska w większości przypadków - przynajmniej pośrednio - 

wskazują na płeć danej osoby), wnioskodawca będący osobą LGBT siłą rzeczy zmuszony będzie ujawnić urzędnikowi stanu cywilnego informację  

na temat swojej orientacji seksualnej. 

 

29. Mając powyższe na uwadze, a także zważywszy na występujące od dłuższego czasu postulaty zawężenia, nie zaś rozszerzenia katalogu danych, które 

wnioskodawca powinien ujawnić w celu uzyskania Zaświadczenia, KPH wnosi o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian na Projektu Ustawy 

oraz odpowiednich projektów aktów wykonawczych do Projektu Ustawy. Szczegółowe propozycje zmian zawarte zostały w Załączniku 

nr 2 do niniejszej Opinii. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Uchwalenie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego we wskazanym powyżej kształcie rodzi poważne ryzyko usankcjonowania dalszego 

niewłaściwego postępowania krajowych organów administracji, a także pogłębienia wykluczenia osób LGBT chcących uregulować poza granicami Polski 

swoją sytuację rodzinną. Utrzymanie dotychczasowej praktyki może również stać w sprzeczności z wiążącymi Polskę regulacjami międzynarodowymi  

(w szczególności z przepisami prawa wspólnotowego) oraz prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konieczności dokonania kolejnej zmiany 

sygnalizowanych powyżej rozwiązań prawnych. 

 

Z wyrazami szacunku, 
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 _________________________    ___________________________     

 

 

 

Załączniki: 

1. Odpis aktualny KPH z Krajowego Rejestru Sądowego; 

2. Propozycje zmian Projektu Ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Propozycje zmian projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego [dalej Projekt Ustawy] oraz aktów wykonawczych do projektu Ustawy: 

Propozycje poprawek do projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, druk nr 2758[dalej „projekt Ustawy”],w zakresie 

nadawania imion: 

 

Aktualne brzmienie projektu Ustawy Propozycja poprawek Brzmienie projektu Ustawy po wprowadzeniu 

poprawek 

Art. 58.  

 

3. Niezależnie od obywatelstwa 

i narodowości rodziców dziecka wybrane 

 

Poprawka nr 1  

Wykreślenie fragmentu zdania: 

Art. 58.  

 

3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości 

rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być 
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imię lub imiona mogą być imionami obcymi. 

Można wybrać imię, które nie wskazuje na 

płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu 

jest przypisane do danej płci. 

 

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego 

odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze 

imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane 

imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub 

mają charakter ośmieszający lub 

nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć 

dziecka, kierując się powszechnym 

znaczeniem imienia i wybiera dziecku imię 

z urzędu, w formie decyzji administracyjnej, 

której nadaje rygor natychmiastowej 

wykonalności, z adnotacją zamieszczoną 

w akcie urodzenia o wyborze imienia 

z urzędu. 

 

 „, ale w powszechnym znaczeniu 

jest przypisane do danej płci.” 

 

 

Poprawka nr 2  

Wykreślenie fragmentu zdania: 

„lub nie wskazują na płeć dziecka, 

kierując się powszechnym 

znaczeniem imienia.” 

 

Poprawka nr 3  

Dodanie fragmentu zdania: 

„W takiej sytuacji, Kierownik urzędu 

stanu cywilnego wzywa rodziców 

dziecka do złożenia oświadczenia o 

wyborze imienia lub imion dziecka w 

ciągu dwóch tygodni. Jeżeli przed 

upływem tego terminu rodzice nie 

złożą oświadczenia o wyborze 

imienia lub imion dziecka, Kierownik 

urzędu stanu cywilnego”. 

imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie 

wskazuje na płeć dziecka. 

 

 

 

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia 

przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion 

dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie 

zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub 

nieprzyzwoity. W takiej sytuacji, Kierownik urzędu 

stanu cywilnego wzywa rodziców dziecka do złożenia 

oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka w 

ciągu dwóch tygodni. Jeżeli przed upływem tego 

terminu rodzice nie złożą oświadczenia o wyborze 

imienia lub imion dziecka, Kierownik urzędu stanu 

cywilnego wybiera dziecku imię z urzędu, w formie 

decyzji administracyjnej, której nadaje rygor 

natychmiastowej wykonalności, z adnotacją 

zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia 

z urzędu. 
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Uzasadnienie propozycji poprawek do projektu ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego[dalej „projekt Ustawy”]w zakresie zasad nadawania imion: 

 

1. Projekt Ustawy w obecnym brzmieniu jest wewnętrznie sprzeczny i nielogiczny. 

Zastosowane w art. 58ust. 3 projektu Ustawy sformułowanie „można wybrać imię, które 

nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej 

płci”, z jednej strony daje rodzicom uprawnienie do swobodnego wyboru imienia,  

z drugiej jednak odbiera im takie prawo. Tego rodzaju brzmienie projektu Ustawy 

powoduje jedynie stworzenie pozoru istnienia uprawnienia po stronie rodziców. [dot. 

Poprawka nr 1] 

 

2. Projekt Ustawy w obecnym brzmieniu nie jest spójny z drugim obowiązującym  

w porządku prawnym aktem normatywnym regulującym kwestię nadawania imion,  

tj. ustawą z dnia  17 października 2008 r. o Zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, 

poz. 1414). Projekt Ustawy wprowadza bowiem szerszy katalog ograniczeń dotyczącym 

imion niż ustawa o Zmianie imienia i nazwiska. Co istotne, wspomniana ustawa nie 

wymienia w art. 4 i art. 5 (regulujących przyczyny zmiany imienia lub nazwiska) sytuacji 

korzystania z imienia, które nie wskazuje na płeć. Ponadto, również obowiązujący  

w latach od 1955 r. do 1987 r. dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz.U. Nr 25, poz. 151 ze zm.) nie wprowadził w przepisach regulujących 

zakazy dotyczące imion (stosowna regulacja była zawarta w art. 36 ust. 1 dekretu) 

jakiegokolwiek ograniczenia dotyczącego nadawania imion, które odnosiłoby się do płci. 

[dot. Poprawka nr 1 oraz Poprawka nr 2] 

 

3. Projekt Ustawy w obecnym brzmieniu wprowadza subiektywne i całkowicie uznaniowe 

kryterium oceny danego imienia przez Kierownika urzędu stanu cywilnego w postaci  

tzw. testu „powszechnego znaczenia” imienia. Sformułowane w sposób nieostry 

kryterium w praktyce może prowadzić do nieuzasadnionych odmów nadania imienia, 

szczególnie w sytuacjach dotyczących zagranicznych imion, nie pozwalających na ich 

identyfikację pod kątem rodzaju męskiego lub żeńskiego. W sytuacji gdy, Kierownik 

urzędu stanu cywilnego nie będzie posiadał wiedzy na temat specyfiki języka danego 

kraju, jego decyzje będą miały charakter wyłącznie intuicyjny, co może okazać  

się ryzykowne, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, iż krajowe kryteria odróżniania 

imion żeńskich od męskich mogą w wielu sytuacjach być zawodne (patrz np. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego   z dnia 24 czerwca 1988 r.,   sygn. akt SA/Wr 

115/88, w którym sąd zakwestionował skuteczność kryterium identyfikującego imiona 

żeńskie jako imiona zakończone głoską "a"). Co więcej, w sytuacji wystąpienia 

wątpliwości co „powszechnego znaczenia” imienia, Kierownik urzędu stanu cywilnego 

(przed wydaniem decyzji) powinien – teoretycznie - uzyskać wiadomości specjalne  

(w postaci stosownej ekspertyzy językoznawczej), pozwalające na rozstrzygnięcie 

wątpliwości i szczegółowe uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia. Dotyczy  

to szczególnie decyzji odmownych, co podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Białymstoku   w wyroku z dnia 5 października 2004 r.   (sygn. Akt II SA/Bk 431/04),  

w którym wskazał, że “każdy przypadek uznania wskazanego przez rodziców imienia  

za mieszczący się w katalogu wyżej wskazanych przyczyn odmowy przyjęcia 

oświadczenia o wyborze imienia, wymaga uzasadnienia nie pozostawiającego 
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jakichkolwiek wątpliwości, iż imię to z racji cech wskazanych w przepisie, nie może być 

wpisane do aktu stanu cywilnego”. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać,  

iż wprowadzone kryterium może zatem okazać się niepotrzebnie kosztowne  

i czasochłonne z uwagi na konieczność przeprowadzania ekspertyz językowych 

odnoszących się -w niektórych sytuacjach- do odległych kręgów kulturowych, a niekiedy 

wymagających również rozstrzygnięć w przedmiocie właściwego znaczenia imienia  

w przypadku wzajemnie wykluczających się jego znaczeń w dwóch różnych 

kulturach.[dot. Poprawka nr 1 oraz Poprawka nr 2] 

 

4. Projekt Ustawy w obecnym brzmieniu w całości pomija stosowaną od wielu lat praktykę 

względniejszej (tj. łagodniejszej) oceny dopuszczalności nadawania mniej 

powszechnego imienia jako drugiego imienia dziecka. W wielu swoich opiniach Rada 

Języka Polskiego pozytywnie zaopiniowała jako drugie imię imiona, rodzące 

przynajmniej wątpliwość co do ich zgodności z ograniczeniami wynikającymi z aktualnie 

obowiązujących aktów normatywnych. Dotychczas, Rada Języka Polskiego swoje 

stanowisko uzasadniała przekonaniem, że drugie imię jest rzadziej stosowane w życiu 

codziennym, a przez to mniej problematyczne w kontaktach z instytucjami publicznymi 

(patrz np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2007 r., sygn. 

akt II OSK 614/06). [dot. Poprawka nr 1 oraz Poprawka nr 2] 

 

5. Projekt Ustawy w obecnym brzmieniu wprowadza nadmiernie ograniczenie w zakresie 

możliwości zmiany stanowiska rodziców(co do wybranego dla ich dziecka imienia)  

w przypadku odmowy nadania przez Kierownika urzędu stanu cywilnego imienia 

pierwotnie przez nich wskazanego. Wykluczenie możliwości zmiany stanowiska 

rodziców w ramach danego postępowania administracyjnego (na drodze dodatkowego 

wezwania rodziców do wskazania imienia spełniającego wymogi ustawowe), prowadzić 

będzie do konieczności uruchamiania (niekiedy zbędnej) procedury zaskarżania decyzji 

odmownej, podczas gdy w wielu przypadkach wyznaczenie dodatkowego czasu  

na namysł pozwoliłby na ustalenie i nadanie imienia, które spełniałoby zarówno 

oczekiwania rodziców jak i wymogi przewidziane przez prawo. Na zasadność 

wprowadzenia tego rodzaju dodatkowego wezwania wskazuje również dekret z dnia  

8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, który w art. 37 par. 2 wprowadził 

obowiązek dodatkowego wzywania rodziców dziecka do złożenia oświadczenia  

co do imienia w terminie dwóch tygodni, po upływie którego, kierownik urzędu stanu 

cywilnego nabywał dopiero uprawnienie do wpisania do aktu urodzenia imienia zwykle 

używanego. [dot. Poprawka nr 3] 
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Propozycje poprawek do projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, druk nr 2758[dalej „projekt Ustawy”] oraz aktów 

wykonawczych do ustawy [dalej „projekt Aktu Wykonawczego”] w zakresie dokumentów potwierdzających możliwość zawarcia 

związku małżeńskiego za granicą: 

 

Aktualne brzmienie projektu Ustawy / Aktu 

Wykonawczego 

Propozycja poprawek Brzmienie projektu Ustawy / Aktu 

Wykonawczego po wprowadzeniu 

poprawek 

Art. 82.  

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez 

obywatela polskiego lub cudzoziemca, 

którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne 

międzynarodowe możność zawarcia 

małżeństwa jest oceniana na podstawie 

prawa polskiego, mogą oni otrzymać 

zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie 

z prawem polskim mogą zawrzeć 

małżeństwo. 

 

 

 

 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, 

przedstawia dokument tożsamości oraz 

 

Poprawka nr 4  

Dodanie zdania: 

„Zaświadczenie to jest wydawane bez 

względu na możliwość późniejszego uznania 

tego rodzaju małżeństwa w Rzeczypospolitej 

Polskiej.” 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 5 

Wykreślenie fragmentu zdania: 

Art. 82.  

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez 

obywatela polskiego lub cudzoziemca, 

którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne 

międzynarodowe możność zawarcia 

małżeństwa jest oceniana na podstawie 

prawa polskiego, mogą oni otrzymać 

zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie 

z prawem polskim mogą zawrzeć 

małżeństwo. Zaświadczenie to jest wydawane 

bez względu na możliwość późniejszego 

uznania tego rodzaju małżeństwa w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawia 

dokument tożsamości oraz składa do 

wybranego kierownika urzędu stanu 
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składa do wybranego kierownika urzędu 

stanu cywilnego: 

1) zapewnienie; 

2) dokument potwierdzający stan cywilny 

przyszłego małżonka. 

 

5. Pisemne zaświadczenie, o którym mowa 

ust. 1, zawiera: 

1) nazwisko i imię (imiona) osoby 

zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, 

miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo 

oraz nazwisko i imię (imiona), nazwisko 

rodowe jej rodziców; 

2) nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce 

i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego 

z przyszłych małżonków oraz nazwisko 

rodowe, jeżeli można je ustalić; 

3) adnotację o możności zawarcia 

małżeństwa zgodnie z prawem polskim. 

 

„: 1)” oraz „; 2) dokument potwierdzający stan 

cywilny przyszłego małżonka” 

 

 

 

 

Poprawka nr 6 

Wykreślenie fragmentu zdania: 

„2) nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce 

i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego 

z przyszłych małżonków oraz nazwisko 

rodowe, jeżeli można je ustalić;” 

 

Poprawka nr 7 

Zmiana numeracji punktów w art. 82 ust. 5 

projektu Ustawy (na skutek wykreślenia 

art. 82 ust. 5 pkt 2 w całości) w ten 

sposób, że pierwotny art. 82 ust. 5 pkt 3 

przyjmuje numerację art. 82 ust. 5 pkt 2. 

 

cywilnego zapewnienie. 

 

 

 

 

5. Pisemne zaświadczenie, o którym mowa 

ust. 1, zawiera: 

1) nazwisko i imię (imiona) osoby 

zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, 

miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo 

oraz nazwisko i imię (imiona), nazwisko 

rodowe jej rodziców; 

3) adnotację o możności zawarcia 

małżeństwa zgodnie z prawem polskim. 

 

Wzór Zaświadczenia wydawanego na 

podstawie art. 33 ust. 3 lit. d projektu Ustawy, 

stwierdzający, że zgodnie z prawem polskim 

można zawrzeć małżeństwo (projekt wzoru 
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Zaświadczenia stanowi załącznik nr 28 do 

projektu Aktu Wykonawczego - 

rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego [dalej „projekt 

Zaświadczenia”]) 

 

pkt 1 projektu Zaświadczenia 

Niżej wymieniona osoba może zgodnie z 

prawem polskim zawrzeć małżeństwo z 

oznaczoną osobą. 

 

 

pkt 4 projektu Zaświadczenia 

Dane drugiej osoby, która ma zawrzeć 

małżeństwo 

 

Imię pierwsze 

Imię drugie 

Imiona kolejne 

Nazwisko 

 

 

 

 

Poprawka nr 8 

Wykreślenie fragmentu zdania: 

„z oznaczoną osobą” 

 

 

 

Poprawka nr 9 

Wykreślenie pkt 4 w całości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 1  

Niżej wymieniona osoba może zgodnie z 

prawem polskim zawrzeć małżeństwo. 
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Nazwisko rodowe 

Płeć 

Data urodzenia 

Miejsce urodzenia 

Obywatelstwo 

 

pkt 4 projektu Zaświadczenia 

Dane drugiej osoby, która ma zawrzeć 

małżeństwo 

 

Imię pierwsze 

Imię drugie 

Imiona kolejne 

Nazwisko 

Nazwisko rodowe 

Płeć 

Data urodzenia 

Miejsce urodzenia 

Poprawka nr 10 

Zmiana numeracji punktów projektu 

Zaświadczenia (na skutek wykreślenia pkt 

4 w całości) w ten sposób, że pierwotne 

punkty od 5 do 9 przyjmą numerację od 4 

do 8. 

 

 

Poprawka nr 11 

W razie odrzucenia Poprawki nr 9 oraz 

Poprawki nr 10 powyżej, zmiana ma 

polegać na dodaniu fragmentu zdania: 

„(wypełnienie pkt nr 4 nie jest obowiązkowe)” 

 

 

 

 

 

 

pkt 4 projektu Zaświadczenia 

Dane drugiej osoby, która ma zawrzeć 

małżeństwo (wypełnienie pkt nr 4 nie jest 

obowiązkowe) 

 

Imię pierwsze 

Imię drugie 

Imiona kolejne 

Nazwisko 

Nazwisko rodowe 

Płeć 

Data urodzenia 

Miejsce urodzenia 
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Obywatelstwo 

 

 

Obywatelstwo 

 

Projekt Zapewnienia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa (projekt 

wzoru Zapewnienia stanowi załącznik nr 33 

do projektu Aktu Wykonawczego - 

rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego [dalej „projekt 

Zapewnienia”]).  

 

Część I projektu Zapewnienia 

pkt 2Dane mężczyzny, z którym kobieta 

zamierza zawrzeć małżeństwo 

Numer PESEL  

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Nazwisko rodowe 

 

pkt 3 Oświadczenie o nazwiskach, które 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawkanr 12 

Wykreślenie pkt 2 w całości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 13 
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będą nosić kobieta i dzieci 

Uzupełnij, jeśli małżeństwo będzie zawarte 

przed duchownym w sposób określony w art. 

1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

 

Oświadczam, że: 

po zawarciu małżeństwa będę nosić 

nazwisko/nazwiska  

Kobieta 

a dzieci zrodzone z tego małżeństwa 

nazwisko: 

Dzieci 

 

pkt 4 Zapewnienie 

Zapewniam, że: 

- nie jestem w związku małżeńskim; 

- mężczyzna, z którym zamierzam 

zawrzeć małżeństwo, nie jest moim 

krewnym w linii prostej (np. ojcem, 

dziadkiem, synem, wnukiem), bratem, 

bratem przyrodnim, powinowatym w 

linii prostej (np. teściem, pasierbem, 

ojczymem); 

Wykreślenie pkt 3 w całości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawkanr 14 

Zmianie brzmienia fragmentu zdania: 

„- mężczyzna, z którym zamierzam zawrzeć 

małżeństwo, nie jest moim krewnym w linii 

prostej (np. ojcem, dziadkiem, synem, 

wnukiem), bratem, bratem przyrodnim, 

powinowatym w linii prostej (np. teściem, 

pasierbem, ojczymem);” 

na następujące brzmienie 

„- osoba, z którą zamierzam zawrzeć 

małżeństwo nie jest moim krewnym w linii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 4 Zapewnienie 

Zapewniam, że: 

- nie jestem w związku małżeńskim; 

- osoba, z którą zamierzam zawrzeć 

małżeństwo nie jest moim krewnym w 

linii prostej (np. ojcem/matką, 

dziadkiem/babcią, synem/córką, 

wnukiem/wnuczką), bratem/siostrą, 

przyrodnim bratem/przyrodnią siostrą, 

powinowatym w linii prostej (np. 

teściem / teściową, 
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- nie znam innych przeszkód, z powodu 

których nie możemy zawrzeć związku 

małżeńskiego. 

Podstawa prawna: art. 10-15 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prostej (np. ojcem/matką, dziadkiem/babcią, 

synem/córką, wnukiem/wnuczką), 

bratem/siostrą, przyrodnim bratem/przyrodnią 

siostrą, powinowatym w linii prostej (np. 

teściem/teściową, pasierbem/pasierbicą, 

ojczymem/macochą);” 

 

Poprawka nr 15 

Zmiana numeracji punktów projektu 

Zapewnienia (na skutek wykreślenia pkt 2 

oraz pkt 3 w całości) w ten sposób, że 

pierwotne punkty od 4 do 6 przyjmą 

numerację od 2 do 4. 

 

Poprawka nr 16 

Zmiana brzmienia punktu pierwotnie 

oznaczonego nr 6 (w I Części Zapewnienia) 

w postaci zastąpienia słów „(dotyczy 

punktu 4)” w zdaniu pierwszym słowami 

„(dotyczy punktu 2)”. 

 

Poprawka nr 17 

Zmiana brzmienia punktu pierwotnie 

oznaczonego nr 6 (w I Części Zapewnienia) 

pasierbem/pasierbicą, 

ojczymem/macochą); 

- nie znam innych przeszkód, z powodu 

których nie możemy zawrzeć związku 

małżeńskiego. 

Podstawa prawna: art. 10-15 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego 
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Część II projektu Zapewnienia 

pkt 2 Dane kobiety, z którą mężczyzna 

zamierza zawrzeć małżeństwo 

Numer PESEL  

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Nazwisko rodowe 

 

pkt 3 Oświadczenie o nazwiskach, które 

będą nosić mężczyzna i dzieci 

w postaci zastąpienia słów „w punkcie 4 

tego zapewnienia” w zdaniu drugim 

słowami „w punkcie 2 tego zapewnienia”. 

 

Poprawkanr 18 

Wykreślenie pkt 2 w całości 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawkanr 19 

Wykreślenie pkt 3 w całości 
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Uzupełnij, jeśli małżeństwo będzie zawarte 

przed duchownym w sposób określony w art. 

1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

 

Oświadczam, że: 

po zawarciu małżeństwa będę nosić 

nazwisko/nazwiska  

Mężczyzna 

a dzieci zrodzone z tego małżeństwa 

nazwisko: 

Dzieci 

 

pkt 4 Zapewnienie 

Zapewniam, że: 

- nie jestem w związku małżeńskim; 

- kobieta, z którą zamierzam zawrzeć 

małżeństwo, nie jest moją krewną w 

linii prostej (np. matką, babką, córką, 

wnuczką), siostrą, siostrą przyrodnią, 

powinowatą w linii prostej (np. 

teściową, pasierbicą, macochą); 

- nie znam innych przeszkód, z powodu 

których nie możemy zawrzeć związku 

małżeńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka nr 20 

Zmianie brzmienia fragmentu zdania: 

„- kobieta, z którą zamierzam zawrzeć 

małżeństwo, nie jest moją krewną w linii 

prostej (np. matką, babką, córką, wnuczką), 

siostrą, siostrą przyrodnią, powinowatą w linii 

prostej (np. teściową, pasierbicą, macochą);” 

na następujące brzmienie 

„- osoba, z którą zamierzam zawrzeć 

małżeństwo nie jest moim krewnym w linii 

prostej (np. ojcem/matką, dziadkiem/babcią, 

synem/córką, wnukiem/wnuczką), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 4 Zapewnienie 

Zapewniam, że: 

- nie jestem w związku małżeńskim; 

- osoba, z którą zamierzam zawrzeć 

małżeństwo nie jest moim krewnym w 

linii prostej (np. ojcem/matką, 

dziadkiem/babcią, synem/córką, 

wnukiem/wnuczką), bratem/siostrą, 

przyrodnim bratem/przyrodnią siostrą, 

powinowatym w linii prostej (np. 

teściem / teściową, 

pasierbem/pasierbicą, 
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Podstawa prawna: art. 10-15 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego 

 

 

 

 

 

 

bratem/siostrą, przyrodnim bratem/przyrodnią 

siostrą, powinowatym w linii prostej (np. 

teściem/teściową, pasierbem/pasierbicą, 

ojczymem/macochą);” 

 

Poprawka nr 21 

Zmiana numeracji punktów projektu 

Zapewnienia (na skutek wykreślenia pkt 2 

oraz pkt 3 w całości) w ten sposób, że 

pierwotne punkty od 4 do 6 przyjmą 

numerację od 2 do 4. 

 

Poprawka nr 22 

Zmiana brzmienia punktu pierwotnie 

oznaczonego nr 6 (w I Części Zapewnienia) 

w postaci zastąpienia słów „(dotyczy 

punktu 4)” w zdaniu pierwszym słowami 

„(dotyczy punktu 2)”. 

 

Poprawka nr 23 

Zmiana brzmienia punktu pierwotnie 

oznaczonego nr 6 (w I Części Zapewnienia) 

w postaci zastąpienia słów „w punkcie 4 

tego zapewnienia” w zdaniu drugim 

ojczymem/macochą); 

- nie znam innych przeszkód, z powodu 

których nie możemy zawrzeć związku 

małżeńskiego. 

Podstawa prawna: art. 10-15 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego 
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słowami „w punkcie 2 tego zapewnienia”. 
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Uzasadnienie propozycji poprawek do projektu ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego[dalej „projekt Ustawy”] oraz aktów wykonawczych do ustawy [dalej 

„projekt Aktu Wykonawczego”] w zakresie dokumentów potwierdzających możliwość 

zawarcia związku małżeńskiego za granicą: 

 

1. Projekt Ustawy w obecnym brzmieniu wprowadza nadmierną ingerencję organów 

administracji w prywatną sferę życia wnioskodawców, wymagając od nich podania 

nadmiernej ilości danych warunkujących możliwość uzyskania Zaświadczenia 

stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim mogą oni zawrzeć małżeństwo za granicą 

[dalej „Zaświadczenie”]. W szczególności, za nieuzasadnione należy uznać żądanie 

wskazania danych dotyczących przyszłego małżonka/małżonki wnioskodawcy. 

Zwiększenie zakresu danych wymagających ujawnienia nie znajduje uzasadnienia  

na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Regulując zakres wymaganych informacji 

należy mieć na uwadze, iż procedura wydawania przedmiotowego Zaświadczenia  

ma na celu jedynie zweryfikowanie stanu cywilnego wnioskodawcy w celu wykluczenia 

możliwości wydania tego Zaświadczenia osobie pozostającej już w związku małżeńskim 

(tj. w celu uniknięcia wystąpienia bigamii). Tym samym, procedura ta ma na celu jedynie 

ustalenie zdolności do zawarcia małżeństwa przez wnioskodawcę i to bez względu  

na osobę, z która wnioskodawca takie małżeństwo zamierza za granicą zawrzeć.  

Ten sposób wytyczania zakresu (tj. zawężenia) zainteresowania Państwa stanem 

cywilnym swoich obywateli potwierdza również brzmienie art. 48 obowiązującej obecnie 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 

ze zm.), zgodnie z którym „o możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do 

każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeństwa”. Ponadto, również  

w dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego(tj. z dnia 31 sierpnia 2011 r., Dz.U. Nr 212, poz. 1264) Ustawodawca regulując 

kwestię wydawania Zaświadczenia, ograniczył się wyłącznie do uzyskania informacji na 

temat imienia i nazwiska przyszłego małżonka/partnera12 (co i tak spotkało się krytyką,  

o której mowa poniżej w pkt. 2 oraz pkt. 3 Uzasadnienia). 

 

2. W przypadku przyjęcia projektu Ustawy w obecnym brzmieniu, istnieje duże 

prawdopodobieństwo utrzymania dotychczasowej praktyki nieuzasadnionego odmawiania 

                                                           
12

Patrz art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z dnia 31 
sierpnia 2011 r., Dz.U. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) oraz treść formularza, będącego Załącznikiem nr 
11 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 października 1998 
r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia 
ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu 
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów(Dz.U. Nr 136, poz. 884 ze zm.); 

 



 

 

 

 

kampania przeciw homofobii | campaign against homophobia | solec 30a | 00-403 warszawa 

t +48 22 423 64 38 | f +48 22 630 83 37 | info@kph.org.pl | www.kph.org.pl 

nip 521-32-04-077 | regon 015182682 | volkswagen bank polska sa 35 2130 0004 2001 0344 2274 0001 

organizacja pożytku publicznego 

  25 

wydawania tego rodzaju Zaświadczenia przez kierowników urzędów stanu cywilnego 

osobom, które nie widząc potrzeby udostępniania informacji na temat swoich przyszłych 

małżonków odmawiały ich ujawnienia w stosownych formularzach, lub które chciały 

zawrzeć za granicami Polski jednopłciowy związek małżeński lub partnerski(w krajach 

które tego rodzaju związki uznają). Praktyka odmawiania tego rodzaju Zaświadczenia  

w zasygnalizowanych powyżej sytuacjach wielokrotnie spotykała się z krytyką ze strony 

zarówno krajowych sądów, organów równościowych jak i organizacji pozarządowych. 

Zdaniem byłej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Pani Agnieszki 

Kozłowskiej-Rajewicz, zrezygnować należy w szczególności z tych części formularzy 

wypełnianych przez wnioskodawców, w których należy podać dane osoby, z którą 

wnioskodawca ma zamiar zawrzeć związek małżeński lub partnerski za granicą. Była 

Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania uważa bowiem, iż dalsze 

utrzymywanie tego rodzaju rozwiązania wykracza poza uprawnienia organu państwa, 

który ewidentnie w tym przypadku nie ma prawa do badania najbardziej osobistych 

zamiarów i intencji obywateli13. Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, 

wskazała natomiast, iż dalsze korzystanie z regulacji wymagających ujawniania danych 

na temat partnera wnioskodawcy jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa 

prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, albowiem brak jest podstawy prawnej 

wymagania podawania danych osoby, z którą wnioskodawca zamierza wstąpić w związek 

małżeński14. Również w wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych na wniosek 

Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania „Opinii prawnej dotyczącej niektórych 

problemów z zaświadczeniem wydawanym w trybie art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego15” z dnia 20 sierpnia 2013 r.16 wskazano, iż przedmiotowe Zaświadczenie  

nie musi zawierać informacji o danych osoby, z którą obywatel Polski zamierza zawrzeć 

małżeństwo za granicą, a także, że kierownik urzędu stanu cywilnego nie ma prawa 

odmówić wydania Zaświadczenia w trybie art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

tylko na tej podstawie, że obywatel ten zamierza zawrzeć jednopłciowy związek partnerski 

lub małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Krytyczny stosunek do praktyki 

stosowania dotychczasowej regulacji wyraziło również krajowe orzecznictwo, które 

wyraźnie wskazuje, że „obywatel ma prawo domagać się takiego zaświadczenia  

bez motywowania swego wniosku, a przesłanką odmowy nie może być w żadnej mierze 

                                                           
13

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf;  
 
14

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 2011 r.; 

15
      tj. zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą; 

 
16

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf; 
 

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/wystapienie_zaswiadczenia_11_2013.pdf


 

 

 

 

kampania przeciw homofobii | campaign against homophobia | solec 30a | 00-403 warszawa 

t +48 22 423 64 38 | f +48 22 630 83 37 | info@kph.org.pl | www.kph.org.pl 

nip 521-32-04-077 | regon 015182682 | volkswagen bank polska sa 35 2130 0004 2001 0344 2274 0001 

organizacja pożytku publicznego 

  26 

ujawniona przez organ motywacja wnioskodawcy” (tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku z 2008 r.17). 

 

3. Praktyka krajowych urzędów stanu cywilnego była również wielokrotnie krytykowana  

ze strony różnych instytucji Unii Europejskiej. Na skutek petycji złożonej przez krajowe 

organizacje pozarządowe jeszcze w 2008 r., Komisja ds. Petycji działająca  

w Parlamencie Europejskim uznała tego rodzaju działania polskiej administracji  

za dyskryminujące i niedopuszczalne18, zaś europosłowie zasiadający w tej Komisji 

jednogłośnie od lat domagają się od polskiego rządu kolejnych wyjaśnień, uważając,  

że takie praktyki polskiej administracji naruszają podstawowe zasady funkcjonowania Unii 

Europejskiej, w tym zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz swobodę 

przepływu osób. Odnosząc się do obecnej sytuacji prawnej w sprawie Zaświadczenia, 

również była Komisarz Sprawiedliwości i Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

Pani Viviane Reding stwierdziła (w swojej wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej”  

z dnia 2 lutego 2011 r.), iż bez względu na swoją orientację seksualną każdy obywatel  

ma prawo uzyskania dokumentu o swoim stanie cywilnym w przypadku gdy chce zawrzeć 

za granicą jednopłciowy związek małżeński lub partnerski19.  

 

4. W połowie 2014 r., po bezskutecznym wykorzystaniu drogi krajowej, do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka została złożona skarga obywatela Polski, któremu 

odmówiono wydania Zaświadczenia (o którym mowa we wspomnianym art. 71 obecnie 

obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) o możliwości zawarcia związku 

małżeńskiego w Hiszpanii z obywatelem tego państwa. W chwili obecnej sprawa ta nadal 

oczekuje na rozpoznanie.  

 

5. W celu wykluczenia wszelkich wątpliwości, należy podkreślić, iż wprowadzenie 

proponowanych poprawek nie doprowadzi do „wymuszenia” na krajowych organach 

administracyjnych konieczności uznawania jednopłciowego małżeństwa lub związku 

partnerskiego zawartego za granicą (np. w razie późniejszego wystąpienia przez 

wnioskodawcę z wnioskiem o jego wpisanie do polskich akt stanu cywilnego). Wynika  

to bowiem z faktu, iż tego rodzaju związki nie wywołują żadnych skutków prawnych  

na terytorium Polski. W celu uzasadnienia tego stanowiska krajowe orzecznictwo  

                                                           
17

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (sygn. akt 
III SA/Gd 229/08); 

 
18

     Petycja nr 0632/2008; 
 
19

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/11/660930/1553675.pdf;  

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/11/660930/1553675.pdf
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oraz doktryna20 odwołuje się najczęściej do obowiązywania klauzuli porządku 

publicznego, zawartej w art. 7 Prawa prywatnego międzynarodowego, zgodnie z którą 

„prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne  

z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym samym, 

wnioskodawcy, którzy zawarli za granicą taki związek nadal będą traktowane przez 

polskie prawo (w razie wprowadzenia wnioskodawcach poprawek) jako osoby sobie obce.  

 

 

 

 

                                                           
20

I. Bałos, „Stosowanie klauzuli porządku publicznego a drażliwe zjawiska społeczne“, Monitor 
Prawniczy, 2013, nr 3 


