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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 6 lipca 2016 r.  

o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 

 

(druk nr 226) 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 

1741, z późn. zm.) 

 

Art. 32. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapewnia udział biegłych lub tłumaczy, jeżeli nie 

potrafi samodzielnie porozumieć się z osobami uczestniczącymi w czynności zgłoszenia 

urodzenia lub zgonu. 

2. Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w 

procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te 

oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć 

się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo 

zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią 

porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

3. Biegłego lub tłumacza, z wyłączeniem biegłego sądowego oraz tłumacza przysięgłego, 

kierownik urzędu stanu cywilnego poucza o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 4 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

[4. Biegły lub tłumacz składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że 

będzie wykonywał powierzone zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy 

prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką. 

Adnotację o złożeniu oświadczenia zamieszcza się w protokole czynności z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego.] 

<4. Biegły lub tłumacz, z wyłączeniem biegłego sądowego oraz tłumacza przysięgłego, 

składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie 

wykonywał powierzone zadania sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy 

prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką. 

Adnotację o złożeniu oświadczenia zamieszcza się w protokole czynności z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego.> 
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5. Biegły lub tłumacz biorący udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, która 

wymaga sporządzenia protokołu, podpisuje ten protokół. 

 

<Art. 39a. 

1. Unieważnienia aktu lub aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, a 

błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w 

wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego 

dokonuje z urzędu, w formie czynności materialno-technicznej, kierownik urzędu 

stanu cywilnego, który dokonał błędnej rejestracji, dołączając do każdego 

z unieważnionych aktów wzmiankę dodatkową o jego unieważnieniu. Czynności 

niezbędne do unieważnienia aktu lub aktów stanu cywilnego kierownik urzędu stanu 

cywilnego podejmuje niezwłocznie po stwierdzeniu błędnej rejestracji. 

Z unieważnionego aktu stanu cywilnego nie wydaje się odpisów. 

2. Jeżeli z unieważnionego aktu stanu cywilnego wydano wcześniej odpis, kierownik 

urzędu stanu cywilnego zawiadamia podmiot, który otrzymał odpis, o unieważnieniu 

tego aktu. Do zawiadomienia dołącza się, wydany z urzędu, odpis zupełny albo 

skrócony właściwego aktu stanu cywilnego, odpowiednio do rodzaju odpisu 

wydanego wcześniej z unieważnionego aktu stanu cywilnego. 

3. Postępowanie o unieważnienie aktu lub aktów stanu cywilnego, o których mowa w ust. 

1 i 2, wszczyna się z urzędu lub na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby mającej 

w tym interes prawny lub prokuratora.  

Art. 39b. 

1. Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego zarejestrowano z przyczyn innych niż wskazane w 

art. 39a ust. 1 więcej niż jeden akt stanu cywilnego stwierdzający to samo zdarzenie, 

a okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że 

przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy 

dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował ostatni akt, unieważnia 

akt lub akty stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu lub na wniosek osoby, 

której akt dotyczy, osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.> 
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[Art. 41. 

1. Unieważnienia wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego 

dokonuje, z urzędu lub na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu 

cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który unieważnił wzmiankę dodatkową, wydaje osobie, 

której akt dotyczy, odpis zupełny aktu stanu cywilnego.] 

<Art. 41. 

1. Unieważnienia wzmianki dodatkowej dokonuje z urzędu, w formie czynności 

materialno-technicznej, kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził 

wzmiankę, jeżeli wzmiankę tę: 

1) dołączono do niewłaściwego aktu stanu cywilnego; 

2) błędnie sporządzono z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego 

zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego. 

2. Jeżeli z aktu stanu cywilnego z unieważnioną wzmianką dodatkową wydano wcześniej 

odpis, kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia podmiot, który otrzymał odpis, 

o unieważnieniu tej wzmianki. Do zawiadomienia dołącza się, wydany z urzędu, 

odpis zupełny albo skrócony właściwego aktu stanu cywilnego, odpowiednio do 

rodzaju odpisu wydanego wcześniej z aktu stanu cywilnego z unieważnioną 

wzmianką dodatkową.> 

Art. 47. 

[1. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego jest wydawany z urzędu, po dokonaniu rejestracji 

zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie.] 

<1. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego jest wydawany z urzędu w jednym 

egzemplarzu po sporządzeniu aktu urodzenia albo aktu zgonu – osobie zgłaszającej 

zdarzenie oraz po sporządzeniu aktu małżeństwa – osobom, które zawarły 

małżeństwo.> 

2. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z 

niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji 

osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu. 

 

Art. 81. 

<1.> Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia 
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wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa, które zawiera: 

1)   nazwiska i imiona osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo, nazwiska rodowe, stan 

cywilny oraz daty i miejsca urodzenia; 

2)   nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców osób zamierzających zawrzeć 

małżeństwo; 

3)   nazwisko, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa; 

4)   zgodne oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych dzieci; 

5)   zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10-15 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. 

<2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w dwóch egzemplarzach, przy 

czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kościoła albo innego związku 

wyznaniowego, w którym jest zawierane małżeństwo, a drugi dla kierownika urzędu 

stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa. 

3. Do zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kierownik urzędu stanu cywilnego dołącza 

3 egzemplarze formularza zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia 

o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego; 

egzemplarze te, wypełnione przez duchownego, są przeznaczone dla osób, które 

zawarły małżeństwo, dla kościoła albo innego związku wyznaniowego, w którym 

zawarto małżeństwo, oraz dla kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do 

sporządzenia aktu małżeństwa.> 

Art. 104. 

1. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, 

może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. 

2. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego 

dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w 

pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu 

cywilnego. 

3. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument 

stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ 

oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności. 

4. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może 

złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która 
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wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu 

potwierdzającego zgon. 

<4a. Jeżeli wniosek o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego został 

złożony do konsula, konsul przesyła wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego 

wybranego przez wnioskodawcę.> 

5. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny 

dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia 

wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania 

czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument 

tożsamości lub nadanie numeru PESEL. 

6. Transkrypcja może zostać dokonana również z urzędu. 

7. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy 

obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek 

osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych 

zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki 

został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. 

8. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w 

pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 106. 

1. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie 

zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po 

zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym 

wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem 

urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie 

mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. 

2. Jeżeli transkrypcji dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu 

cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do 

złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska. 

3. Jeżeli transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie 

dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których 

dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich 
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również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie 

nazwiska dzieci. 

[4. Jeżeli wniosek o transkrypcję dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie 

małżeństwa został złożony do konsula, przesyła on wniosek do kierownika urzędu stanu 

cywilnego wybranego przez wnioskodawcę. Oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego 

po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego 

małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć w składanym wniosku o transkrypcję albo złożyć 

do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję.] 

<4. Jeżeli wniosek o transkrypcję dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego 

zawarcie małżeństwa został złożony do konsula, oświadczenia w sprawie nazwiska 

noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci 

zrodzonych z tego małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć w składanym wniosku 

o transkrypcję albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku 

o transkrypcję.> 

5. W przypadku złożenia przed konsulem do protokołu oświadczeń w sprawie nazwiska 

noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci 

zrodzonych z tego małżeństwa przy składaniu wniosku o transkrypcję protokół przyjęcia 

tych oświadczeń konsul dołącza do wniosku o dokonanie transkrypcji. 

 

<Art. 124a. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić pisemnie pracownika urzędu 

stanu cywilnego do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. 

Upoważniony pracownik, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru 

stanu cywilnego, może wykonywać czynności, o których mowa w art. 124 ust. 4. 

2. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego nie może upoważnić pracownika do 

dokonywania czynności, o której mowa w ust. 1.> 

 

[Art. 127. 

1. Jeżeli przy przenoszeniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego wystąpią 

okoliczności wskazujące na konieczność unieważnienia aktu stanu cywilnego, kierownik 

urzędu stanu cywilnego przenosi ten akt do rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie 

podejmuje czynności niezbędne do unieważnienia aktu stanu cywilnego i nie wydaje z 

niego odpisów. 
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2. Jeżeli dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego dwóch aktów stanu cywilnego 

stwierdzających to samo zdarzenie, sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, a okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że 

przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy dla 

kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt, unieważnia jeden z nich. 

3. W postępowaniu w sprawie unieważnienia aktu stanu cywilnego wojewoda bada, który z 

aktów stanu cywilnego odzwierciedla dokładniej zdarzenie i unieważnia, w formie decyzji 

administracyjnej, ten z aktów, który w sposób mniej dokładny odzwierciedla zdarzenie. 

4. Wojewoda w jednym postępowaniu może unieważnić więcej niż jeden akt stanu cywilnego, 

jeżeli do rejestru stanu cywilnego przeniesiono kilka aktów stanu cywilnego 

stwierdzających to samo zdarzenie. 

5. Postępowanie o unieważnienie aktu stanu cywilnego wszczyna się z urzędu lub na wniosek 

osoby, której akt dotyczy, lub osoby mającej w tym interes prawny, prokuratora lub 

kierownika urzędu stanu cywilnego. 

6. Jeżeli rejestracja stanu cywilnego w formie aktu stanu cywilnego nastąpiła po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy, a następnie dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego 

aktu stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie co uprzednio zarejestrowane w 

rejestrze stanu cywilnego i okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą 

wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, 

wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu 

cywilnego w rejestrze stanu cywilnego, unieważnia jeden z nich w formie decyzji 

administracyjnej. Przepisy ust. 3-5 stosuje się.] 

 

<Art. 127. 

1. Jeżeli przy przenoszeniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego wystąpią 

okoliczności wskazujące na konieczność unieważnienia aktu stanu cywilnego, 

kierownik urzędu stanu cywilnego przenosi ten akt do rejestru stanu cywilnego, a 

następnie niezwłocznie podejmuje czynności niezbędne do unieważnienia tego aktu 

stanu cywilnego i nie wydaje z niego odpisów. 

2. Jeżeli przeniesiono do rejestru stanu cywilnego więcej niż jeden akt stanu cywilnego 

stwierdzający to samo zdarzenie, sporządzony przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy albo sporządzony w trybie art. 145, a okoliczności wskazane w każdym z tych 

aktów nie budzą wątpliwości, że przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to 
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samo zdarzenie, wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który 

sporządził ostatni akt, unieważnia akt lub akty stanu cywilnego w formie decyzji 

administracyjnej. 

3. Jeżeli rejestracja stanu cywilnego w formie aktu stanu cywilnego nastąpiła po dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy i dokonano przeniesienia do rejestru stanu 

cywilnego akt stanu cywilnego stwierdzający to samo zdarzenie, sporządzony przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy albo sporządzony w trybie art. 145, a 

okoliczności wskazane w każdym z tych aktów nie budzą wątpliwości, że 

przedmiotem rejestracji w każdym z nich jest to samo zdarzenie, wojewoda właściwy 

dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt, unieważnia akt 

lub akty stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej.  

4. Postępowanie o unieważnienie aktu stanu cywilnego, o którym mowa w ust. 2 i 3, 

wszczyna się z urzędu lub na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby mającej 

w tym interes prawny lub prokuratora.> 

<Art. 127a. 

1. Jeżeli z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania 

funkcjonalności rejestru stanu cywilnego albo na skutek omyłki pisarskiej błędnie 

przeniesiono do rejestru stanu cywilnego akt lub akty stanu cywilnego stwierdzające 

to samo zdarzenie, sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub 

sporządzone w trybie art. 145, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał 

błędnego przeniesienia, unieważnia z urzędu akt lub akty stanu cywilnego, w formie 

czynności materialno-technicznej, dołączając do każdego z unieważnionych aktów 

wzmiankę dodatkową o jego unieważnieniu. Z unieważnionego aktu stanu cywilnego 

nie wydaje się odpisów. 

2. Jeżeli z unieważnionego aktu stanu cywilnego wydano wcześniej odpis, kierownik 

urzędu stanu cywilnego zawiadamia podmiot, który otrzymał odpis, o unieważnieniu 

tego aktu. Do zawiadomienia dołącza się, wydany z urzędu, odpis zupełny albo 

skrócony właściwego aktu stanu cywilnego, odpowiednio do rodzaju odpisu 

wydanego wcześniej z unieważnionego aktu stanu cywilnego. 

Art. 127b. 

1. Jeżeli do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu 

cywilnego prowadzoną na podstawie dotychczasowych przepisów, został złożony 

wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 45, kierownik ten może wydać, w formie 
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określonej w przepisach ustawy, odpis zupełny lub skrócony aktu stanu cywilnego 

sporządzonego w księdze stanu cywilnego z wykorzystaniem danych, o których 

mowa w art. 124 ust. 8, jeżeli nie zachodzi konieczność dołączenia wzmianki 

dodatkowej w tym akcie, zamieszczenia przypisku przy tym akcie lub zastosowania 

art. 126 ust. 1 lub potrzeba uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, o którym mowa 

w art. 124 ust. 4, w zakresie niezbędnym do wydania odpisu zgodnego pod względem 

treści z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.  

2. Odpisy skrócone i zupełne, o których mowa w ust. 1, mogą być wydawane 

z wykorzystaniem danych, o których mowa w art. 124 ust. 8, nie dłużej jednak niż do 

dnia 1 września 2021 r.> 

Art. 145. 

 1. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu stanu 

cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, może na podstawie przepisów 

dotychczasowych: 

1)   sporządzać akty stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w oparciu o dokumenty 

określone w niniejszej ustawie, 

2)   zamieszczać wzmianki w aktach stanu cywilnego i przypiski przy aktach stanu 

cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego, 

3)   wydawać z ksiąg stanu cywilnego odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego 

oraz zaświadczenia, 

4)   wydawać zaświadczenia stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa 

zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

oraz zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, 

zgodnie z polskim prawem, może zawrzeć małżeństwo 

-   nie dłużej niż do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który na zasadach określonych w ust. 1 sporządził akt 

stanu cywilnego albo zamieścił wzmiankę w akcie stanu cywilnego skutkującą 

koniecznością zamieszczenia wzmianki w innym akcie lub zamieszczenia przypisku przy 

innym akcie stanu cywilnego tej samej osoby, przekazuje odpis aktu stanu cywilnego 

właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od 

dnia dokonania wpisu w księdze stanu cywilnego. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik urzędu stanu cywilnego, który otrzymał 

odpis aktu stanu cywilnego, a prowadzi rejestrację stanu cywilnego na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, dołącza do aktu stanu cywilnego wzmiankę lub 

zamieszcza przypisek przy akcie w rejestrze stanu cywilnego. 

4. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego został 

złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu 

cywilnego, z której ma być wydany odpis lub zaświadczenie, a prowadzi rejestrację stanu 

cywilnego na podstawie ust. 1, kierownik ten przekazuje wniosek do właściwego 

kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia 

wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu 

przekazano wniosek, sporządza odpis aktu stanu cywilnego lub wydaje zaświadczenie w 

terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Odpis lub 

zaświadczenie przekazuje na adres wskazany przez wnioskodawcę. 

6. W sprawach rejestracji urodzenia, małżeństwa oraz wydawania zaświadczeń, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, dokonywanych na podstawie ust. 1, nie wymaga się przedstawiania 

albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego 

nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt stanu cywilnego 

niezbędny do dokonania rejestracji lub wydania zaświadczenia, występuje do właściwego 

kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu 

cywilnego, niezwłocznie przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego 

kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który o taki odpis wystąpił. 

7. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu stanu 

cywilnego może dokonywać wpisów dotyczących uznania ojcostwa w księdze stanu 

cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych w oparciu o 

dokumenty określone w niniejszej ustawie. 

8. 
(17)

 Wpisy dotyczące uznania ojcostwa dokonane w księgach stanu cywilnego na podstawie 

przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

podlegają przeniesieniu do rejestru uznań nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., o ile 

wcześniej nie sporządzono w rejestrze stanu cywilnego aktu urodzenia dla dziecka 

uznanego. 
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9. Jeżeli wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, w brzmieniu nadanym przez 

art. 120 niniejszej ustawy, złożono do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie 

przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt niezbędny do dokonania 

czynności, kierownik ten występuje w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia 

wniosku do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu. 

Ust. 6 zdanie drugie stosuje się. 

10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska 

przesyła ją, w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), do kierownika urzędu stanu cywilnego, który 

sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się 

na małoletnie dzieci - również do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził 

akty urodzenia dzieci. 

11. Z opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej, zwolnione są trzy odpisy aktu stanu cywilnego wydawane na zasadach 

określonych w ust. 1, po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w księdze stanu cywilnego. 

Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 podlegają opłacie skarbowej w 

wysokości obowiązującej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

12. 
(18)

 Kierownik urzędu stanu cywilnego który, na zasadach określonych w ust. 1, sporządził 

akt urodzenia lub dokonał w nim zmian skutkujących zmianą numeru PESEL, przekazuje 

do ministra właściwego do spraw informatyzacji dane niezbędne do nadania lub zmiany 

numeru PESEL. Przekazanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nie później niż w 

ciągu 2 dni roboczych od dnia uzyskania tych danych. W przypadku braku możliwości 

przekazania danych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dane 

przekazuje się w formie papierowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich 

uzyskania. 

[13. 
(19)

 Akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone lub w których zamieszczono 

wzmianki lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów 

dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., 
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podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 grudnia 

2015 r.] 

14. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu stanu 

cywilnego może wydawać zaświadczenia o stanie cywilnym na zasadach określonych w 

niniejszej ustawie, nie stosując blankietów, o których mowa w art. 34. 

 


