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DP-WL-0232-595/2020/EM Warszawa, dnia 25 lutego 2021 r 

 
 
 

Pan 
Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący  
Komisji Ustawodawczej 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

  W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2020 r., nr BPS.DKS.KU.0401.53.2020, dotyczące prośby 

o przekazanie opinii wobec rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (druk senacki nr 272), uprzejmie informuję, co następuje.  

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, zwanej 

dalej „Prasc”, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego m.in. odpisy zupełne i 

odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, natomiast senacki projekt ustawy zakłada zwolnienie osoby 

uprawnionej do uzyskania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z obowiązku przedkładania 

odpisów aktów urodzenia dzieci.   

W analizowanym kontekście, zgodnie z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu projektu,  

przepisy art. 45 ust. 3 Prasc dają możliwość samodzielnego uzyskania odpisów skróconych aktów stanu 

cywilnego organom administracji publicznej, w tym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do prowadzonych przez nie postępowań, za pośrednictwem 

usług sieciowych. Podkreślenia wymaga, że również przepisy art. 45 ust. 1 Prasc, dają organom 

administracji publicznej podstawę do ubiegania się o wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli 

jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Przedstawiony sposób postępowania znajduje 

poparcie 

w obowiązujących przepisach art. 220 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, który stanowi, że organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani 

oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one możliwe do ustalenia przez ten 

podmiot1. Warunkiem jednak, aby powołana powyżej usługa sieciowa „zwróciła” w odpowiedzi na 

zapytanie odpis skrócony aktu stanu cywilnego (a tym samym aby pozyskanie go nastąpiło szybko) jest 

to, aby rzeczony akt stanu cywilnego znajdował się w rejestrze stanu cywilnego.  

                                                            
1 Na podstawie: posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, rejestrów publicznych posiadanych przez inne 
podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wymiany informacji z innym 
podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych. 
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Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że akty stanu cywilnego sporządzone w księdze stanu 

cywilnego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu 

cywilnego (1 marca 2015 r.), przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlegają 

przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego (art. 124 ust. 1 Prasc). Na dzień dzisiejszy proces ten 

realizowany jest sukcesywnie, głównie w przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego, do której jest niezbędny akt stanu cywilnego (art. 125 ust. 5 Prasc), kiedy to przeniesienia aktu 

stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie oraz złożenia wniosku o wydanie 

odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczeń (o których mowa w Prasc).   

W odniesieniu do powyższego zauważyć należy jednak, że przypadek gdy ww. akty stanu 

cywilnego osób (dzieci urodzonych przed 1 marca 2015 r.), zostały przeniesione i znajdować się będą 

w rejestrze stanu cywilnego (co wiąże się z zapewnieniem możliwie szybkiego i skutecznego realizowania 

zadania za pośrednictwem usługi sieciowej), na obecnym etapie zapełnienia rejestru, wydaje się wciąż 

bardzo rzadki. Dopiero przeniesienie do rejestru stanu cywilnego wszystkich aktów stanu cywilnego 

pozwoli w tym przypadku na pełne, praktyczne zafunkcjonowanie przepisów art. 45 ust. 3 Prasc.  

Konkludując,  właściwym – co do zasady -  wydaje się wykorzystanie możliwości przewidzianych 

przepisami prawa, przez pozyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego przez organy administracji 

publicznej we własnym zakresie do realizacji ich ustawowych zadań i prowadzonych przez nie 

postępowań, nie mniej jednak  powstaje wątpliwość czy wprowadzenie zmian przewidzianych w art. 4 

ust. 4 projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wpłynie pozytywnie 

na wydajność administracji publicznej poprzez skrócenie czasu realizacji spraw. Należy przy tym 

zauważyć, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad działalnością wojewody 

w zakresie rejestracji stanu cywilnego, a zatem ocena zasadności, celowości oraz prawidłowości 

wprowadzania projektowanych zmian  powinna należeć w głównej mierze  do resortu nadzorującego 

materię regulowaną 

 w projektowanym akcie. 

 

 Łączę wyrazy szacunku, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z up. Paweł Szefernaker 
Sekretarz Stanu 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


