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Szanowny Panie Premierze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął apel Ogólnopolskiego Porozumienia 

Organizacji Samorządowych w sprawie zablokowania z dniem 24 września 2020 r. 

przez Ministra Cyfryzacji możliwości drukowania projektów protokołów uznań 

w rejestrze uznań przez pracowników urzędów stanu cywilnego (dalej jako: usc). Kopię 

tego stanowiska przekazuję uprzejmie w załączeniu.

Rejestr uznań pełnił do dnia 24 września 2020 roku (pięć lat) funkcje narzędzia 

wspomagającego pracę urzędu stanu cywilnego. Za jego pomocą pracownicy urzędów stanu 

cywilnego mieli możliwość w szybkim czasie przygotować projekty protokołów, które po 

złożeniu oświadczeń przez mężczyznę i kobietę były podpisywane. Opisana wyżej 

funkcjonalność rejestru uznań w znaczący sposób wspomagała pracę urzędów stanu 

cywilnego w szybkim i sprawnym realizowaniu czynności dotyczących uznania ojcostwa. 

Zablokowanie w rejestrze uznań omawianej możliwości drukowania projektów protokołów 

uznań, czyli wyłączenie pewnej możliwości technicznej systemu informatycznego 

w znaczący sposób dezorganizuje pracę urzędów stanu cywilnego i bardzo negatywnie 

wpływa na sprawną i terminową realizację wszystkich zadań z zakresu rejestracji stanu  

cywilnego. 

Warszawa, 22-10-2020 r.

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Minister Cyfryzacji
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Kwestia ta ma istotne znaczenie praktyczne w kontaktach obywateli z organami 

administracji publicznej i może znacząco wpłynąć na realizację ich praw. Ograniczenie 

możliwości  wydrukowania projektów protokołów tylko dla kierownika usc i jego zastępcy 

powoduje, że czas oczekiwania na załatwienie sprawy drastycznie ulega wydłużeniu.

Podjęcie przez ministra do spraw informatyzacji decyzji o wyłączeniu możliwości 

przygotowania i wydrukowania projektu protokołów uznania  ojcostwa przez pracowników 

usc nie znajduje prawnego i racjonalnego uzasadnienia. Decyzja ta nie została w żaden 

sposób skonsultowana z podmiotami odpowiedzialnymi za realizacje tego zadania, mimo że 

przy ministrze do spraw informatyzacji powołana jest grupa robocza do rozwoju 

funkcjonowania rejestru stanu cywilnego, w składzie której znajdują się przedstawiciele 

samorządów. Nie zostały także uwzględnione skutki społeczne takiej decyzji. Szczególnie 

w sytuacji pandemii wskazane rozwiązanie było znaczącym ułatwieniem dla obywateli.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się 

do Pana Premiera z prośbą o przekazanie stanowiska w niniejszej sprawie, w szczególności 

z zakresie zasadności wprowadzonego rozwiązania.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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Do wiadomości:

Pan

Janusz Sypiański

Dyrektor Biura
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