Warszawa, dnia 03 listopada 2020 r.

Mateusz Morawiecki
BM-WOP.073.10.2020

Pan
dr hab. Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku,
W nawiązaniu do Pana wystąpienia z dnia 22 października 2020 roku, znak pisma:
VII.534.46.2020.MAW, przy którym przekazano apel Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorządowych (dalej: OPOS) z dnia 12 października 2020 r. w sprawie
zablokowania przez Ministra Cyfryzacji możliwości drukowania projektów protokołów uznań
w rejestrze uznań przez pracowników urzędów stanu cywilnego uprzejmie informuję, że w
związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną przywrócone zostaną uprawnienia
pracowników urzędu stanu cywilnego w tym zakresie.
Jednocześnie wyjaśniam, że podstawą podjęcia decyzji o ograniczeniu uprawnień
pracowników usc w obszarze uznania ojcostwa stanowiły przepisy art. 73 § 1-3 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego1, z których wynika, że złożenie oświadczeń koniecznych do
uznania ojcostwa wymaga osobistego stawiennictwa przed organem jakim jest kierownik
urzędu stanu cywilnego (zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego). Z punktu widzenia
kierownika usc przyjmowanie oświadczeń nie jest czynnością o charakterze rejestracyjnym
jak np.: rejestracja urodzenia, zgonu, dołączenie do aktu wzmianki na podstawie wyroku
sądu a ma skutki w sferze prawa rodzinnego. Dodatkowo, zgodnie z dokumentacją
techniczną jaka została opracowana w 2015 roku przy wdrożeniu rejestru stanu cywilnego
przez ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, proces w systemie został
zaprojektowany tylko dla roli kierownika urzędu stanu cywilnego, a więc nie zostały
rozdzielone czynności przygotowawcze (sporządzenie projektów protokołów) od czynności
mających charakter potwierdzających złożenie oświadczeń niezbędnych do uznania
ojcostwa.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że wbrew zarzutom OPOS dotyczących braku konsultacji z
podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadania, sprawa była przedmiotem dyskusji na
spotkaniu wspomnianej przez OPOS grupy roboczej przy udziale przedstawiciela
kierowników usc oraz przedstawiciela MSWiA, i nie budziła kontrowersji.
1

art. 73 § 1-3 - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

Niezależnie od powyższego, w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, zasadnym
jest upraszczanie procedur również technicznych. Niemniej jednak, odpowiedzialność za
prawidłowe przyjęcie oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa spoczywa w tym
przypadku na kierowniku urzędu stanu cywilnego.
Biorąc pod uwagę, że system teleinformatyczny z jednej strony powinien wspomagać pracę
urzędników, ale jednocześnie powinien być zgodny z przepisami prawa, Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów wraz z przedstawicielami kierowników usc, w ramach wspomnianej grupy
roboczej, rozpocznie prace nad zmianami w funkcjonowaniu Systemu Rejestrów
Państwowych w obszarze rejestru stanu cywilnego tak, aby spełnione były przesłanki
wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i jednocześnie nie wprowadzało
zakłócenia pracy w urzędach stanu cywilnego.
Z poważaniem,
z up. Marek Zagórski
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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