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Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik P r a w O b y w a t e l s k i c h 

w nawiqzaniu do wyst^pienia Pana Rzecznika z dnia 4 grudnia 2015 roku 

(sygn. VI!.534.31.2015.MO) w sprawie trudnosci z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, 

w ktorym aktualnie prowadzony jest rejestr aktdw stanu cywilnego uprzejmie przedstawiam 

CO nast^puje. 

Na wstQpie pragn^ wskazac, ze centralny rejestr stanu cywilnego jako instytucja nowa 

zarowno w sensie prawnym, jak i w aspekcie techniczno - organizacyjnym, w dniu jego 

produkcyjnego uruchomienia, tj. w dniu 1 marca 2015 roku byt pust^ bazq, kt6ra jest zapelniana 

dwutorowo. Powyzsze nast^puje, po pierwsze wskutek biezqcej rejestracji. Po drugie - w wyniku 

stopniowej migracji papierowych aktow stanu cywilnego, dokonywanej bqdz w zwiqzku z realizacj^ 

czynnosci z zakresu rejestracji stanu cywilnego (np. zawarcie zwiqzku matzehskiego, uzupetnianie 

czy sprostowanie aktu), b^dz wskutek wniesienia z^dania wydania dokumentu z rejestru stanu 

cywilnego. 

Minister Spraw Wewn^trznych i Administracji, wykonujqcy zadanta z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego, rowniez jest odbiorcq niepokojqcych sygnatow dotycz^cych terminowosci obstugi 

obywateli przez urz^dy stanu cywilnego. Niemniej sygnafy te nie dotyczg rejestracji zdarzeri 

biezqcych, gdyz wydanie odpisu aktow stanu cywilnego nast^puje bezposrednio po rejestracji 

urodzenia, matzeristwa czy zgonu. Z naptywaj^cych sygnatow wynika natomiast, ze wspomniane 

opoznienta w wydawaniu z rejestru stanu cywilnego odpisow aktow stanu cywilnego maj^ miejsce 

w sytuacji, gdy czynnosc wydania odpisu musi zostac poprzedzona migracj i aktu stanu cywilnego, 

z ktorego ma bye wydany odpis. Wymaga przy tym wyjasnienia, ze termin „migracja" oznacza 

przeniesienie aktu stanu cywilnego z papierowej ksi^gi stanu cywilnego lub lokalnej aplikacji 

wspieraj^cej prac^ urz^du stanu cywilnego do postaci elektronicznej w rejestrze stanu cywilnego. 

Jednoczesnie nalezy wskazac, ze stosownie do art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

Prawo 0 aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z pozn. zm.), zwanej dalej „Prasc", jezeli kierownik 
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urz^du stanu cywilnego posiada dany akt stanu cywilnego w zasobach swojego urz^du, wowczas 

realizuje on procedure przeniesienia aktu do rejestru w terminie umozliwiajqcym wydanie odpisu 

w ciqgu 7 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o odpis. Natomiast jezeli kierownik urz^du stanu 

cywilnego nie jest wtascicielem aktu stanu cywilnego i wydanie odpisu tego aktu jest uzaleznione 

od uprzedniej migracji przedmiotowego aktu do rejestru przez kierownika urz^du stanu cywilnego, 

ktory akt przechowuje, dia sfinalizowania wydania odpisu w zwi^zku z koniecznosci^ wykonania 

dodatkowych czynnosci ustawodawca przewidziat 10 dni roboczych, liczqc od dnia ziozenia 

stosownego wniosku. 

Warto rowniez zauwazyc, ze Prose transformujqc model prowadzenia rejestracji stanu 

cywilnego z papierowej na rzecz elektronicznej w dost^pnym dIa wszystkich kierownikow urz^ddw 

stanu cywilnego rejestrze stanu cywilnego, wprowadzita z mysl^ o udogodnieniach dIa obywateli 

odmiejscowienle czynnosci z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dopuszczajqc mozliwosd uzyskania 

odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urz^dzie stanu cywilnego w kraju, niezaleznie od tego, 

gdzie akt zostat sporzqdzony. 

W efekcie odmiejscowienia wspomnianej , jak rowniez wielu innych czynnosci, mozna byto 

domniemywac, ze ci^zar swiadczenia na rzecz spoteczehstwa szeregu ustug z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego moze przeniesc s i^ na urz^dy stanu cywilnego, usytuowane w najwi^kszych aglomeracjach 

miejskich, w ktorych skupiaj^ s i^ gtowne osrodki zycia obywateli, a takze znajdujq s i^ siedziby 

podmiotow prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^. 

Ponadto, wejscie w zycie z dniem 1 marca 2015 r. nowych regulacji prawnych zawartych 

w ustawie z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z pozn. zm.), 

ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z pozn. zm.) 

oraz w Prase, wraz z nowymi rozwi^zaniami zwiqzanymi z funkcjonowaniem rejestrow pahstwowych, 

spowodowato istotne zmiany w sposobie realizacji spraw obywatelskich przez poszczegolne komorki 

organizacyjne urz^dow gmin, a w szczegolnosci skutkowato przesuni^ciem ci^zaru dokonywania 

czynnosci zwi^zanych z koniecznosciq zapewnienia referencyjnosci rejestrow paristwowych 

z komorek zajmujqcych s i^ ewidencjq ludnosci na urz^dy stanu cywilnego. 

Nalezy rowniez nadmienic, ze migracja poszczegolnych aktow stanu cywilnego, niezb^dna 

dIa wydania odpisu danego aktu, moze bye w niektorych przypadkach czynnosci^ skomplikowanq 

i wymagaj^cq dochowania szczegolnej starannosci. Wiqze s l^ to z faktem, ze przenoszone do rejestru 

akty stanu cywilnego powstawaty w odmiennych reatiach prawnych i historycznych, a w zasobach 

kierownikow urz^dow stanu cywilnego pozostaj^ rowniez akty stanu cywilnego, w duzej mierze 

wyznaniowe, sporzqdzone przed dniem 1 stycznia 1946 roku, tj. przed wprowadzeniem 

powszechniej, swieckiej rejestracji stanu cywilnego. 
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Powyzsze okolicznosci wpiywajq na fakt, ze problem zwiqzany z brakiem dochowania 

wskazanych wyzej terminow do wydania odpisu aktu stanu cywilnego wymagaj^cego uprzedniej 

migracji wyst^puje w sytuacji, gdy w procedure migracji przedmiotowego aktu, zaangazowany jest 

urzqd stanu cywilnego majqcy swq siedzibQ w duzej aglomeracji miejskiej. 

Jako kolejny istotny czynnik omawianego zagadnienia nalezy wskazac niesatysfakcjonuj^ce 

kierownikbw use dzialanie systemu, ktory znajduje s i ^ w poczqtkowej fazie funkcjonowania. 

Uwzgl^dniajqc powyzsze uwarunkowania oraz majqc na wzgl^dzie zapewnienie 

dotychczasowych standardow w obstudze obywateli, w art. 145 Prose zostat przewidziany 

szesciomiesi^czny okres przejsciowy, przypadajqcy na czas intensywnego wdrazania rejestru stanu 

cywilnego, ktory miat zagwarantowac ciggtosc w obstudze obywateli. Okres, w ktorym urz^dy stanu 

cywilnego mogty prowadzic rejestracj^ stanu cywilnego na podstawie dotychczasowych przepisow 

prawa miat bye dodatkowym czasem, w ktorym urz^dy stanu cywilnego, rowniez organizacyjnie, 

przygotujq siQ do pracy w ramach obowiqzujqcych regulacji prawnych z wykorzystaniem nowych 

rozwigzah technicznych, w tym wypracujq optymalny model zarzqdzania procesami w obszarze 

rejestracji stanu cywilnego. 

Dodatkowo warto wskazac, ze wraz ze zmian^ przepisow prawa, od 2015 roku Ministerstwo 

Finansow wprowadzito nowe zasady podziatu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw 

obywatelskich pomi^dzy poszczegolne jednostki samorzqdu terytorialnego. Co do zasady, srodki 

sq przyznawane nie wedtug liczby mieszkahcow, lecz w oparciu o liczb^ wykonanych zadari. Wobec 

powyzszego, jezeli w duzych osrodkach miejskich, w zwiqzku z odmiejscowieniem niektorych 

czynnosci, zwi^kszyta s i ^ liczba zatatwianych spraw, samorzqdy te otrzymujg odpowiednio wi^ksze 

srodki f inansowe. 

Majqc na uwadze fakt, ze jako ic iwiadczonych na rzecz obywateli usiug jest kwestig 

priorytetow^. Minister Spraw Wewn^trznych wyst^powat w czerwcu 2014 roku, a nast^pnie w lipcu 

2015 roku do wojewodow, ktorzy sprawuj^ bezposredni nadzor nad realizacj^ ww. zadah, 

o rozpowszechnienie wsrod wojtow, burmistrzow i prezydentow miast informacji o koniecznosci 

przeprowadzenia zmian organizacyjnych w podlegtych im urz^dach, ze szczegolnym uwzgl^dnteniem 

potrzeb urz^dow stanu cywilnego, wraz z wejsctem w zycie nowych rozwiqzari. 

Rownolegle do wskazanych powyzej dziatah, w czerwcu 2014 roku i sierpniu 2015 roku 

Minister Spraw Wewn^trznych wystqpii bezposrednio do Prezydenta m. st. Warszawy 

o przeprowadzenie reorganizacji w zakresie procedowania w stotecznych urz^dach spraw z obszaru 

rejestracji stanu cywilnego, dowodow osobistych i ewidencji ludnosci. Wspomniane dziaiania 

wynikaty ze strategicznego dia catego kraju znaczenia Urz^du Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, ktory 

posiada najwi^ksze zbiory aktow stanu cywilnego w Polsce, w tym tzw. akta zabuzahskie oraz jako 
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jedyny jest wtasciwy miejscowo do rejestracji zdarzeh okreslonych w art. 13 ust. 3 - 6 Prase, 

a opoznienia generowane w tym urz^dzie stanu cywilnego mogq wptywac na jakosc usiug w catym 

kraju. 

Warto rowniez nadmienic, ze w sterpniu 2015 roku miaty miejsce trzy robocze spotkania 

przedstawicieli owczesnego Ministerstwa Spraw Wewn^trznych z przedstawicielami stolecznego 

Urz^du Stanu Cywilnego, w tym jedno z udziaiem przedstawicieli Urz^du m. st. Warszawy 

i Wojewody Mazowieckiego, w celu omowienia przygotowania stoiecznego Urz^du Stanu Cywilnego 

do catkowitego przejscia z dniem 1 wrzesnia 2015 roku na elektroniczn^ re jestracj i stanu cywilnego. 

Niezaleznie od powyzszego nalezy wskazac, ze Ministerstwo Spraw Wewn^trznych 

i Administracji (MSWiA), w scistej wspotpracy z Centralnym Osrodkiem Informatyki, doktada 

wszelkich starah na rzecz poprawy dziatania prowadzonego w systemie elektronicznym rejestru stanu 

cywilnego. W ramach swiadczonych przez wykonawc^ ustug gwarancyjnych do srodowiska 

produkcyjnego Systemu Rejestrow Pahstwowych (SRP) wdrazane odpowiednie poprawki. 

Ponadto, przedstawiclele MSWiA biorq udziai w szkoleniach dia kierownikow urz^dow stanu 

cywilnego organizowanych przez wydziaty spraw obywatelskich urz^dow wojewodzkich, podczas 

ktorych omawiajq zasady funkcjonowania rejestru stanu cywilnego. 

Pragn^ rowntez poinformowac, ze w listopadzie 2015 roku, z inicjatywy MSWiA, odbyto s i^ 

robocze spotkanie z udziaiem kierownikow najwi^kszych urz^dow stanu cywilnego oraz 

przedstawicieli Centralnego Osrodka Informatyki jako wykonawcy SRP, ktorego cz^sc stanowi rejestr 

stanu cywilnego, poswi^cone omowieniu rozwiqzah nakierowanych na usprawnienie pracy urz^dow 

stanu cywilnego. Podczas wskazanego spotkania kierownicy urz^dow stanu cywilnego omowili 

btez^ce doswiadczenia, a takze przedstawili postulaty, ktorych realizacja moze przyczynic s i^ 

do poprawy jakosci ustug swiadczonych na rzecz obywateli. Nalezy zauwazyc, ze duza cz^sc 

propozycji znalazia odzwierciedlenie w przygotowywanym w MSWiA projekcie zmian legislacyjnych 

w Prase, ktorych nadrz^dnym celem jest usprawnienie realizacji zadah przez urz^dy stanu cywilnego, 

a zwtaszcza poprawa terminowosci zaiatwiania spraw dotycz^cych wydania odpisow aktow stanu 

cywilnego. Proponowane zmiany zaMadajq: 

1) stworzenie podstaw prawnych do odciqzenia kierownikow urz^du stanu cywilnego na rzecz 

upowaznionych pracownikow w zakresie procesu migracji aktow stanu cywilnego. 

Scedowanie, b^d^cych aktualnie domen^ kierownika urz^du stanu cywilnego i jego zast^pcy, 

uprawnieh do podpisywania migrowanych aktow stanu cywilnego na innych pracownikow, 

powinno przebzyc s i ^ na przyspieszenie migracji aktow stanu cywilnego, a tym samym 

uplynnienie wydawania odpisow aktow stanu cywilnego; 
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2) dopuszczenie wydawania, na wniosek uprawnionych podmiotow, odpisow zupelnych 

i skroconych aktow stanu cywilnego poza rejestrem stanu cywilnego, bez koniecznosci 

migracji aktu, z wykorzystaniem dotychczasowych aplikacji wspieraj^cych prowadzenie 

rejestracji stanu cywilnego; 

3) liberalizacj^ administracyjnego trybu uniewazniania aktu oraz wzmianki dodatkowej 

dotqczonej do aktu, ktora pozwoli na szybkie zniwelowanie bt^ddw powstatych z przyczyn 

technicznych, bqdz tez z powodu niewtasciwego zastosowanta funkcjonalnosci rejestru stanu 

cywilnego. 

Przedstawiajqc powyzsze, w kontekscie przywotanego w wystqpieniu Pana Rzecznika 

przypadku opoznienia w wydaniu aktu zgonu przez jeden z warszawskich urz^dow stanu cywilnego, 

pragn^ wskazac ze ustawodawca, uwzgl^dniaj^c mozliwosc wystqpienia przerw w dost^pie 

do systemu teleinformatycznego, w ktorym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, przewidziat 

procedure organizacji pochowku bez uprzedniego sporz^dzenia aktu zgonu, jezeli wtasnie z powodu 

niedost^pnosci rejestru kierownik urz^du stanu cywilnego nie mogt zarejestrowac zgonu w dniu jego 

zgtoszenia. Wowczas podstaw^ do pochowania zwtok stanowi cz^sc karty zgonu przeznaczona 

dIa administracji cmentarza z adnotacjq o zgtoszeniu zgonu, zamiast adnotacji o zarejestrowaniu 

zdarzenia w rejestrze stanu cywilnego. W tego typu szczegolnych okolicznosciach osobie zgtaszaj^cej 

zgon niezwtocznie po sporz^dzeniu aktu jest wydawany z urz^du, dodatkowy, bezptatny odpis aktu 

zgonu, celem przediozenia administracji cmentarza. 

Na marginesie uprzejmie informuj^, iz na mocy przepisow ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 roku o zrrtianie ustawy a dziaheh administraeji rzqdowej oraz niektoryeh innyeh ustaw 

(Dz. U. poz. 2281) sprawy zwiqzane z Rejestrem Stanu Cywilnego zostaiy obj^te dziatem 

„informatyzacja", pozostaj^cym we wtasciwosci Ministra Cyfryzacji, ktory przej^l takze funkcj^ 

organu zatozycielskiego dIa Centralnego Osrodka Informatyki. W zakresie dziatu „sprawy 

wewn^trzne" ustawodawca pozostawit natomiast kwestie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany 

imion I nazwisk. 

MINISTER SPRAW WEWN^TRZNTO 

p^dsekretarz S tar iu 
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