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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 22-03-2017

Znak: SO.I.431.2.2017

Pan Leszek Kopeć

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w dniu 24 lutego 2017 r. przeprowadzili 

pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego:

 Anna Hanus-Turzyńska – Kierownik Oddziału – kierownik zespołu kontrolnego,

 Katarzyna Borycka – Inspektor Wojewódzki.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli n-ry: 71/2017, 70/2017 z dnia 

08-02-2917 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Rejestracja stanu cywilnego: sporządzanie aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i szczególnym 

(transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, odtwarzanie zagranicznego dokumentu stanu 

cywilnego, rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą w polskim rejestrze stanu cywilnego). 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIE Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

Kontrola została wpisana w książkę kontroli UMiG Staszów pod pozycją 1/2017
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W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń:

Kontrolą objęto proces sporządzania aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, 

zgonów) w trybie zwykłym i trybie szczególnym (transkrypcja zagranicznego aktu stanu 

cywilnego, odtwarzanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracja zdarzenia, które 

nastąpiło za granicą w polskim rejestrze stanu cywilnego).

Kontrola miała na celu ocenę, czy rejestracja stanu cywilnego odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2064) zwanej dalej Pasc, ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks

rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi, w tym 

szczególnie Rozporządzeniem MSW z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru 

stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1904).            

Należy podkreślić, że ustawa Pasc weszła w życie 1 marca 2015 i wprowadziła w życie 

nowe rozwiązania prawne, a przede wszystkim: elektroniczną rejestrację stanu cywilnego  

realizowaną w ramach Systemu Rejestrów Państwowych, modułu: Baza Usług Stanu Cywilnego.

Niezbędnych wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: 

- Mirosława Wieczorek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Staszowie

- Irena Jagodzińska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Staszowie.

W kontrolowanym okresie w USC w Staszowie sporządzono:

1. aktów urodzenia:

1.1 tryb zwykły: 521

1.2. tryb szczególny: 44, w tym:

- transkrypcja zagranicznego asc: 44

- odtworzenie zagranicznego dokumentu: 0

- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą: 0

2. aktów małżeństw:

2.1. tryb zwykły: 158

2.2. tryb szczególny: 6, w tym:

- transkrypcja zagranicznego asc: 6

- odtworzenie zagranicznego dokumentu: 0

- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą: 0

3. aktów zgonów:

3.1. tryb zwykły: 630

3.2. tryb szczególny: 6, w tym:
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- transkrypcja zagranicznego asc: 6

- odtworzenie zagranicznego dokumentu: 0

- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą: 0

Kontroli poddano następujące akty stanu cywilnego i prowadzone dla nich akta zbiorowe:

AKTY URODZENIA: kontroli poddano 25 aktów i prowadzonych dla nich akt zbiorowych:

Lp. Numer aktu
1. 2612073/00/AU/096245
2. 2612073/00/AU/848775
3. 2612073/00/AU/512151
4. 2612073/00/AU/412397
5. 2612073/00/AU/183724
6. 2612073/00/AU/020758
7. 2612073/00/AU/983621
8. 2612073/00/AU/233825
9. 2612073/00/AU/425159
10. 2612073/00/AU/246549
11. 2612073/00/AU/394797
12. 2612073/00/AU/768113
13. 2612073/00/AU/276449
14. 2612073/00/AU/910542
15. 2612073/00/AU/389422
16. 2612073/00/AU/990344
17. 2612073/00/AU/243693
18. 2612073/00/AU/612653
19. 2612073/00/AU/506072
20. 2612073/00/AU/871033
21. 2612073/00/AU/511414
22. 2612073/00/AU/591827
23. 2612073/00/AU/391959
24. 2612073/00/AU/490041
25. 2612073/00/AU/636874

AKTY MAŁŻEŃSTWA: kontroli poddano 20 aktów i prowadzonych do nich akt zbiorowych:

Lp. Numer aktu
1. 2612073/00/AM/845325
2. 2612073/00/AM/360637
3. 2612073/00/AM/860633
4. 2612073/00/AM/090733
5. 2612073/00/AM/866659
6. 2612073/00/AM/183686
7. 2612073/00/AM/982266
8. 2612073/00/AM/646435
9. 2612073/00/AM/606405
10. 2612073/00/AM/858229
11. 2612073/00/AM/546281
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12. 2612073/00/AM/484160
13. 2612073/00/AM/533351
14. 2612073/00/AM/071800
15. 2612073/00/AM/658813
16. 2612073/00/AM/493573
17. 2612073/00/AM/593609
18. 2612073/00/AM/387032
19. 2612073/00/AM/904961
20. 2612073/00/AM/944070

AKTY ZGONÓW – kontroli poddano 20 aktów i prowadzonych do nich akt zbiorowych

Lp. Numer aktu
1. 2612073/00/AZ/793876
2. 2612073/00/AZ/698228
3. 2612073/00/AZ/207321
4. 2612073/00/AZ/870230
5. 2612073/00/AZ/960821
6. 2612073/00/AZ/851202
7. 2612073/00/AZ/551191
8. 2612073/00/AZ/418412
9. 2612073/00/AZ/759097
10 2612073/00/AZ/047031
11. 2612073/00/AZ/147250
12. 2612073/00/AZ/569120
13. 2612073/00/AZ/027266
14. 2612073/00/AZ/317194
15. 2612073/00/AZ/822682
16. 2612073/00/AZ/659473
17. 2612073/00/AZ/426560
18. 2612073/00/AZ/603663
19. 2612073/00/AZ/384862
20. 2612073/00/AZ/011540

AKTA ZBIOROWE: dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub 

dokumenty złożone pod sporządzeniu aktu stanu cywilnego stanowiące podstawę do dołączenia 

wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego lub stanowiące podstawę zamieszczenia przypisku 

przy innych aktach stanu cywilnego stanowią akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego. (art. 26 ust.

1 Pasc).

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. 

z 2016 r. poz. 1904), par. 43:

„1. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, niezależnie od postaci, w której są sporządzone, 

opatruje się oznaczeniem nadanym aktowi stanu cywilnego, którego dotyczą.
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2. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu elektronicznego 

oznacza się dodatkowo datą sporządzenia aktu stanu cywilnego, którego dotyczą, i prowadzi się je 

w porządku chronologicznym.”

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Staszowie akta zbiorowe są gromadzone w segregatorach, 

opatrzone oznaczeniem nadanym aktowi stanu cywilnego, którego dotyczą, zawierają informacje o 

dacie sporządzenia aktu i są zgromadzone w porządku chronologicznym, co jest zgodne z wyżej 

wskazanymi przepisami.

Dodatkowo akta zbiorowe są oznaczone dodatkowym numerem porządkowym – nadawanym 

„wewnętrznie” w USC, tzn.: akty urodzeń: 1, 2, 3, itd., łamane przez rok, podobnie akty małżeństw 

i akty zgonów. Te „wewnętrzne” oznaczenia są wskazane na grzbietach poszczególnych 

segregatorów, np.: akta zbiorowe aktów urodzeń od 1 do 50. Według wyjaśnień Kierownika USC 

dodatkowe, „wewnętrzne” oznaczenia i prowadzone – dodatkowo – papierowe skorowidze 

pozwalają na szybsze odnalezienie akt zbiorowych, jeśli zachodzi taka potrzeba. Samo 

wprowadzenie opisanych wyżej rozwiązań organizacyjnych dot. oznaczania akt zbiorowych nie jest 

naruszeniem przepisów prawa, jednak należałoby na segregatorach opisywać raczej daty 

sporządzenia aktów, (porządek chronologiczny) a nie „wewnętrzne” numery nadawane jako 

dodatkowe w USC w Staszowie lub też – obok tychże „wewnętrznych” numerów, segregatory 

opatrzeć informacją, że segregator zawiera np. akty urodzeń sporządzone od dnia ……. do dnia….. 

Niniejsza uwaga ma na celu wprowadzenie takich oznaczeń segregatorów, w których gromadzone 

są akta zbiorowe, aby w przyszłości każdy mógł je odnaleźć bez potrzeby ustalania 

indywidualnego, wewnętrznego sposobu ich oznaczania.

Analizując dokumenty zgromadzone w aktach zbiorowych prowadzonych dla 

poszczególnych aktów stanu cywilnego kontrolerzy zwrócili uwagę na liczne kserokopie 

dokumentów, które nie powinny być w nich przechowywane. Chodzi głównie o: kserokopie 

odpisów skróconych aktów urodzeń osób, które zawarły związek małżeński, czy też wręcz 

kserokopie z księgi stanu cywilnego, kserokopie dowodów osobistych, itp. I w tym przypadku nie 

można powyższego zakwalifikować jako naruszenia przepisów prawa, ale gromadzenie kserokopii 

dokumentów, których nie ma obowiązku przechowywania, jest zbędne, trudniej wśród nich 

wyszukać te dokumenty, które muszą być gromadzone, bo tak stanowią przepisy prawa, a ponadto, 

akta zbiorowe niepotrzebnie zabierają miejsce. W trakcie kontroli zwrócono uwagę na niecelowość 

takiego postępowania. Pani Kierownik i Zastępczyni przyznały, że wynikało to z ich – być może – 
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nadmiernej ostrożności. Stwierdziły również, że dyskutowały na ten temat i postanowiły 

wyeliminować kserowanie i gromadzenie dokumentów, które nie są wymagane przepisami prawa.

REJESTRACJA AKTÓW STANU CYWILNEGO:
Łącznie skontrolowano 65 aktów stanu cywilnego (25 aktów urodzeń, 20 aktów małżeństw, 20 

aktów zgonu), w tym 5 aktów sporządzonych w trybie art. 104 ust. 1 Pasc – tzw. transkrypcja 

zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Na łączną liczbę 65. skontrolowanych aktów 24 z nich zawierały nieprawidłowości, co stanowi
39%

W tym miejscu należy wskazać przyjęty przez kontrolerów próg istotności, którego przekroczenie 
wywołuje ocenę negatywną, a mianowicie: ponad 50 % stwierdzonych nieprawidłowości, przy 
czym: Nieprawidłowość to działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli 
(legalność) jest nielegalne (czyli – każde naruszenie prawa).

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
1. naruszenie art. 65 ust 1 Pasc: „Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub 

przed sporządzeniem aktu urodzenia albo gdy uznanie ojcostwa następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia, 

akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka, wobec którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża 

matki.”

W przypadkach, gdy następowało uznanie ojcostwa przy sporządzeniu aktu, urodzenia, w 

aktach urodzeń w rubryce „Adnotacje” wpisywano „ W dniu dzisiejszym przed Kierownikiem USC 

w Staszowie mężczyzna …….. , w obecności matki dziecka złożył oświadczenie o uznaniu 

ojcostwa.”

Treść art.65 ust. 1 jednoznacznie stanowi, że przyjmując oświadczenie o uznaniu ojcostwa przy 

sporządzaniu aktu urodzenia rubryka „Adnotacje” powinna pozostać niewypełniona, ponieważ akt 

sporządza się jak dla dziecka wobec którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki.

Osoby składające wyjaśnienia przyznały, że zawsze przyjmując oświadczenie o uznaniu 

ojcostwa przy sporządzaniu aktu urodzenia wypełniały rubrykę „Adnotacje”.

Nieprawidłowość dotyczy aktów: 2612073/00/AU/183724, 2612073/00/AU/233825, 

2612073/00/AU/246549, 2612073/00/AU/768113, 2612073/00/AU/389422, 

2612073/00/AU/591827,

2. naruszenie art. 63 ust. 1 pkt 7 Pasc, art. 33 pkt 2) ppkt b Pasc oraz Rozporządzenia MSW z 

dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.):
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Przytoczone wyże przepisy obligują kierownika usc przyjmującego oświadczenie o uznaniu 

ojcostwa do sporządzenia protokołu, którego wzór stanowi załącznik Nr 18 do cytowanego 

Rozporządzenia. Kierownik usc, który przyjął oświadczenie o uznaniu ojcostwa ma obowiązek 

zarejestrowania go w rejestrze uznań, (podobnie, jak odmowę przyjęcia oświadczenia o uznaniu 

ojcostwa) który prowadzony jest w ramach rejestru stanu cywilnego (art. 19 ust. 2 Pasc). Dodać 

należy, że wzór protokołu o uznaniu ojcostwa – dla ułatwienia pracy kierownika usc – jest 

zamieszczony w systemie BUSC.

12 stycznia 2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Staszowie przyjęto oświadczenie o 

uznaniu ojcostwa, jednak protokół sporządzono na nieobowiązującym druku, a nadto: nie 

zarejestrowano go w rejestrze uznań. Według wyjaśnień Kierownika USC i Zastępcy – 

prawdopodobnie – było to spowodowane „zawieszeniem” systemu lub innym technicznym błędem. 

Wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, bowiem: nawet jeśli błąd techniczny nie pozwalał na 

sporządzenie protokołu w systemie, a następnie jego wydrukowanie i podpisanie przez uprawnione 

do tego osoby, to należało wzór protokołu wydrukować wprost z Rozporządzenia, wypełnić go 

ręcznie, a następnie zarejestrować w rejestrze uznań. Innym rozwiązaniem byłoby skopiowanie 

wzoru protokołu z np. Lexa lub innej strony internetowej (np. MSWiA) wypełnienie go przy 

pomocy komputera, wydrukowanie w celu złożenia podpisów, a następnie zarejestrowanie w 

rejestrze uznań.

Opisana nieprawidłowość dotyczy aktu urodzenia o numerze: 2612073/00/AU/591827

3. naruszenie art. 76 ust. 10 Pasc, w związku z art. 2 ust. 6 Pasc:

Co do zasady: jedynie odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 

następuje w formie decyzji administracyjnej, chyba, że sama ustawa Pasc wskazuje inną formę 

odmowy (np. odmowa wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do ślubu „konkordatowego”, 

odmowa skrócenia miesięcznego terminu na zawarcie małżeństwa przed kierownikiem usc – art. 4 

Krio i inne). Pozytywne rozstrzygnięcia z zakresu rejestracji stanu cywilnego przybierają formę 

czynności materialno-technicznej lub pisemnej zgody. Art. 76 ust. 10 Pasc stanowi: „Zezwolenia na 

zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul udziela na piśmie.” 

W dwóch przypadkach kontrolerzy stwierdzili, że zgoda na skrócenie terminu, o którym 

mowa w art. 4 Krio wydana została w formie decyzji administracyjnej, która – biorąc pod uwagę 

przytoczone wyżej przepisy – nie ma żadnego umocowania prawnego. 
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Opisana nieprawidłowość dotyczy aktów małżeństw o numerach: 

2612073/00/AM/858229, 2612073/00/AM/944070

4. naruszenie art. 25 Pasc:

„1. Informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacje 

wpływające na stan cywilny tej osoby zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w formie 

przypisków.

2. Sporządzając akt stanu cywilnego lub dołączając do niego wzmiankę dodatkową, niezwłocznie 

zamieszcza się przypiski przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.”

Naruszenie dotyczyło poddanych kontroli aktów małżeństw. Należy podkreślić, że od 1 

marca 2015 r. (data wejścia w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Systemu 

Rejestrów Państwowych, w tym Bazy Usług Stanu Cywilnego) osoby, które zamierzają zawrzeć 

związek małżeński nie mają obowiązku przedkładania odpisów aktów urodzeń, ani dowodów na 

ustanie poprzedniego związku małżeńskiego, o ile w nim pozostawały. Kierownik urzędu stanu  

cywilnego ma obowiązek na podstawie dostępnych rejestrów oraz danych podawanych przez 

samych nupturientów rozpocząć procedowanie, które w przypadku procesu zawierania małżeństwa 

rozpoczyna się od złożenia oświadczeń, że osoby nie wiedzą o istnieniu przeszkód do zawarcia 

małżeństwa. Po przyjęciu oświadczeń obowiązkiem kierownika usc jest albo migracja aktów 

urodzeń lub innych do Bazy Usług Stanu Cywilnego – jeśli akty znajdują się w tym samym USC, 

albo zlecenie migracji tychże aktów – jeśli znajdują się w innym USC. (migracja: przeniesienie 

aktów z papierowych ksiąg stanu cywilnego do wersji elektronicznej w Bazie Usług Stanu 

Cywilnego) Takie działanie powoduje, że w chwili sporządzania aktu małżeństwa w systemie 

znajdują się już poprzednie akty (np. akty urodzenia) nupturientów, a zatem – zgodnie z 

przytoczonym wyżej przepisem – informacje o nich należy umieścić w części „przypiski”.

W przypadku aktów małżeństw o numerach: 2612073/00/AM/982266,  

2612073/00/AM/646435, 2612073/00/AM/606405, 2612073/00/AM/546281, 

2612073/00/AM/071800, 2612073/00/AM/658813, 2612073/00/AM/593609  rubryka „przypiski” 

nie była uzupełniona.

5. naruszenie art. 104 ust. 2 Pasc:

Art. 104 reguluje kwestie dotyczące tzw. transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego 

do polskiego rejestru stanu cywilnego. Ust. 1: „Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący 

dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w 

drodze transkrypcji.”
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Zgodnie z ust. 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.”

Odstępstwa od tej zasady dotyczą:

- obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, 

którzy mogą wraz z wnioskiem o transkrypcję złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych 

zawartych w zagranicznym akcie do reguł pisowni polskiej (najczęściej chodzi o znaki 

diakrytyczne),

- nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa 

nie ma zapisu na ten temat: małżonkowie (bez względu na obywatelstwo) mogą złożyć 

oświadczenie o swoich nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego razem z 

wnioskiem o transkrypcję i w takim samym trybie oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci 

zrodzonych z tego małżeństwa.

W obu wymienionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od literalnego, wiernego 

przeniesienia zagranicznego aktu do polskiego rejestru.

Kontrola wykazała, że zasady transkrypcji nie były przestrzegane, a mianowicie: akty 

urodzenia o numerach 2612073/00/AU/910542, 2612073/00/AU/990344, 2612073/00/AU/612653, 

2612073/00/AU/636874, akt małżeństwa o numerze: 2612073/00/AM/183686, zawierały więcej 

danych niż to wynikało z zagranicznego dokumentu. 

Kierownik usc winien wiernie i literalnie przenieść treść zagranicznego aktu do polskiego rejestru, a

następnie – jeśli tego wymagała sytuacja – uzupełnić brakujące dane w odrębnym trybie.

Ponadto: w przypadku aktu małżeństwa 2612073/00/AM/183686 o transkrypcje 

wnioskowała wyłącznie kobieta. Razem z wnioskiem złożyła oświadczenie o swoim nazwisku 

noszonym po zawarciu małżeństwa oraz w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

W polskim akcie w rubryce dotyczącej nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa wpisano dane 

o nazwiskach dotyczących: mężczyzny, kobiety oraz dzieci zrodzonych z tego związku, do czego 

Kierownik USC nie miał podstaw. Takie zapisy byłyby dopuszczalne tylko w sytuacji, gdyby 

oświadczenie złożył mężczyzna - co do swojego nazwiska, kobieta - co do swojego nazwiska oraz 

oboje - co do nazwisk dzieci.

Dla pełnego zobrazowania powyższego tematu należy dodać, że brak oświadczeń co do 

nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego złożonych razem z wnioskiem o 

transkrypcje, nie  powoduje negatywnych następstw, bowiem ustawodawca w art. 106 ust. 1 
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dopuszcza możliwość złożenia takich oświadczeń przed kierownikiem usc, do protokołu w każdym 

czasie.

W tym samym akcie małżeństwa przy sporządzaniu polskiego aktu małżeństwa wpisano 

informację: „Osoby złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.” Niniejsze 

pole podlega wyborowi tylko w sytuacji, gdy małżeństwo jest zawierane w kraju, nie ma natomiast 

zastosowania w przypadku tzw. szczególnej rejestracji stanu cywilnego, do której zalicza się 

transkrypcja. W tym przypadku ustawa zobowiązuje jedynie do wypełnienia rubryki „Adnotacje”, 

w której umieszcza się dane o podstawie sporządzenia w trybie szczególnym danego aktu.

6. naruszenie art. 31 Pasc: ustawodawca wymaga, aby każdy dokument w języku obcym był 

przedkładany w urzędzie stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez osoby 

wymienione w przytoczonym artykule. (w praktyce mówi się o tzw. tłumaczeniu przysięgłym) 

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia o numerze 2612073/00/AU/636874 był zagraniczny akt 

urodzenia, jednak bez właściwego tłumaczenia. Kierownik USC w Staszowie nie potrafiła wyjaśnić 

przyczyn zaistniałej sytuacji, w pisemnym oświadczeniu (w aktach kontroli) zobowiązała się do 

uzupełnienia akt zbiorowych o brakujące tłumaczenie w terminie do dnia 1 marca br.

Ponadto: we wszystkich aktach zbiorowych prowadzonych dla aktów małżeństw 

sporządzonych w trybie zwykłym (małżeństwo przed kierownikiem usc lub „konkordatowe) 

znajdowały się dodatkowe protokoły oświadczeń o nazwiskach jakie małżonkowie i dzieci 

zrodzone z tego małżeństwa będą nosić po zawarciu małżeństwa: „Protokół z przyjęcia oświadczeń 

o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa dotyczący obywateli polskich.” Należy 

podkreślić, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są do złożenia zapewnień o 

braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, którego wzór stanowi załącznik nr 35 do 

Rozporządzenia MSW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z 

zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.). Punkt 3 zapewnienia brzmi: 

„Oświadczenie o nazwiskach, które będą nosić kobieta (mężczyzna) i dzieci.” Wobec powyższego 

przyjmowanie dodatkowych oświadczeń co do nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa jest 

bezcelowe i nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

Rejestracja pozostałych, skontrolowanych aktów stanu cywilnego odbywała się z 

poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, tzn.: akty zawierały odpowiednie dane, 

uzupełnione przypiski oraz uzupełnione dane przy akcie: o obywatelstwie, numerze PESEL, jeśli 

został nadany, a w aktach zbiorowych znajdowały się dokumenty, które zgodnie z przepisami 
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ustawy Pasc stanowią podstawę sporządzenia poszczególnych aktów stanu cywilnego (urodzenia, 

małżeństwa, zgony).

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. w przypadku przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojca przy sporządzaniu aktu urodzenia, akt 

urodzenia sporządzać zgodnie z dyspozycją art. 65 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o 

aktach stanu cywilnego (t.j. z 2016, poz. 2064);

2. oświadczenia o uznaniu ojcostwa bezwzględnie sporządzać na wzorze określonym 

Rozporządzeniem MSW dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z 

zakresu rejestracji stanu cywilnego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.) oraz rejestrować uznania 

ojcostwa w rejestrze uznań,  prowadzonym w ramach rejestru stanu cywilnego;

3. bezwzględnie stosować właściwą formę pozytywnych  rozstrzygnięć wniosków o skrócenie 

czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, o którym mowa w art. 4 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, tzn.: zgodną z art. 76 ust. 10 cyt. wyżej ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego;

4. bezwzględnie stosować przepis art. 25 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego poprzez 

umieszczanie odpowiednich przypisków;

5. dokonać sukcesywnej analizy sporządzonych po wejściu w życie ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego w rejestrze aktów stanu cywilnego (w tym szczególnie aktów małżeństw) i uzupełnić 

brakujące w nich przypiski.

6. bezwzględnie stosować przepisy regulujące zasady transkrypcji zagranicznych aktów stanu 

cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego (art. 104 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego) oraz zasady składania oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu związku 

małżeńskiego w przypadku, gdy zagraniczny dokument nie rozstrzyga niniejszej kwestii;

7. bezwzględnie stosować art. 31 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego zobowiązujący do 

przedkładania zagranicznych dokumentów wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez 

uprawnione osoby wymienione w cytowanym przepisie;

8. odstąpić od przyjmowania dodatkowych protokołów o przyjęciu oświadczeń o nazwiskach 

noszonych przez małżonków po zawarciu związku małżeńskiego oraz o nazwiskach dzieci 

zrodzonych z tego małżeństwa.
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań  

mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości, a także o przekazanie - w 

terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie 

wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach 

lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Skład zespołu kontrolnego:
1/ Anna Hanus-Turzyńska – Kierownik Oddziału - kierownik zespołu kontrolnego,
2/ Katarzyna Borycka – Inspektor Wojewódzki

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Mariusz  Cołoszyński
Dyrektor Wydziału

Wydział Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców 

      

(podpis zarządzającego kontrolę)


