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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące wątpliwości w zakresie
formy dokonywania niektórych czynności przez kierowników urzędów stanu cywilnego.
W skargach tych powtarza się pytanie, czy z brzmienia art. 7 ust. 1

i 4 ustawy z dnia 29

września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2011 r., Nr 212, poz. 1264)
wynika bezwzględny obowiązek dokonywania czynności, o których mowa w art. 28, 34, 35,
26, 70, 73 i 87 Prawa o aktach stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej, co
odnosi się również do wpisania wzmianki dodatkowej na marginesie aktu, o czym stanowi
art. 21 ust. 1 tej ustawy.
Skarżący powołują jako jedną z przyczyn dostrzeżonych wątpliwości, stanowisko Ministra
Spraw Wewnętrznych zaprezentowane w piśmie przekazanym kierownikom urzędów stanu
cywilnego za pośrednictwem organów nadzoru, zgodnie z którym „właściwą formą
rozstrzygnięcia przez kierownika urzędu stanu cywilnego w sprawach, o których stanowią
art. 28, 34, 35, 36, 70, 73 i 87 ustawy może być wyłącznie decyzja administracyjna. Podstawa
normatywna zawarta jest w art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy". Pisma tego jednak do Biura
Rzecznika skarżący nie przekazali, mimo prośby o uzupełnienie skargi.
Minister Spraw Wewnętrznych w marcu 2013 r. przesłał do RPO projekt założeń projektu
ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. W projekcie tym, odnośnie do analizowanej kwestii
stwierdzono,

że

Planowane

jest jednoznaczne

przypisanie

poszczególnym

czynnościom

związanym z rejestracją stanu cywilnego odpowiedniej formy ich załatwiania, wskazując na

2
konieczność

wydania

decyzji

administracyjnej

lub

dokonania

czynności

materialno -

technicznej. Przewiduje się na przykład ograniczenie wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach sporządzania polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego. Obecnie, wobec braku jednoznacznych regulacji, stwierdzono
różnorodną praktykę

w

sposobie

załatwiania

tożsamych

spraw

przez poszczególnych

kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców. Zamierzeniem jest również uproszczenie
działań kierowników urzędów stanu cywilnego w sprawach powtarzalnych, niewymagających
podejmowania decyzji przez wyraźne wskazanie,

które czynności,

w jakiej formie będą

wykonywane (str. 6 projektu).
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 2001 r., Nr 14 poz. 147 ze zm.),
uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie informacji, czy resort zajął wskazane na
wstępie stanowisko. Proszę również o informacje na temat aktualnego stanu prac nad
projektem założeń nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

