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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 12-06-2017

Znak: SO.I.431.6.2017

 Pan Marek Bronkowski 

Burmistrz Miasta Sandomierz 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Sandomierzu w dniu 26 maja 2017 r. przeprowadzili 
pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego:

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

Małgorzata Bojar  – Inspektor Wojewódzki.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli n-ry: 392/2017, 393/2017 z dnia 
16 maja 2017 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:

P O Z Y T Y W N I E

Kontrola została wpisana w książkę kontroli UMiG Sandomierz pod pozycją 3/2017
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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 udzielali:
- Halina Sroczyńska – Kierownik USC,
- Izabela Rycombel – Zastępca Kierownika USC
- Mariusz Kopeć – Zastępca Kierownika USC

W kontrolowanym okresie w USC w Sandomierzu  sporządzono:

1. aktów urodzenia:
1.1. tryb zwykły: 502
1.2. tryb szczególny: 

- transkrypcja zagranicznego asc: 62
- odtworzenie zagranicznego dokumentu: 1
- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą:  2

2. aktów małżeństw:
2.1. tryb zwykły: 199
2.2. tryb szczególny: 

- transkrypcja zagranicznego asc: 18
- odtworzenie zagranicznego dokumentu: 0
- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą: 1

3. aktów zgonu:
3.1. tryb zwykły: 743
3.2. tryb szczególny: 

- transkrypcja zagranicznego asc: 4
- odtworzenie zagranicznego dokumentu: 0
- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą: 0

Kontroli poddano następujące akty stanu cywilnego i prowadzone dla nich akta zbiorowe:
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AKTY URODZENIA: kontroli poddano 25 aktów i prowadzonych dla nich akt zbiorowych:

L.P Numer aktu

1. 2609011/00/AU/2016/369003

2. 2609011/00/AU/2016/302223 – transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego:

3. 2609011/00/AU/2016/194679

4. 2609011/00/AU/2016/829796 – transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego:

5. 2609011/00/AU/2016/225925

6. 2609011/00/AU/2016/036948 -  w trybie art. 99 Pasc

7. 2609011/00/AU/2016/751234

8. 2609011/00/AU/2016/ 022686 – uznanie ojcostwa przy 
sporządzaniu aktu urodzenia

9. 2609011/00/AU/2016/090885

10. 2609011/00/AU/2016/597383

11. 2609011/00/AU/2016/475021 – uznanie ojcostwa przy 
sporządzaniu aktu

12. 2609011/00/AU/2016/956046 – transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego i uzupełnienie o brakujące dane

13. 2609011/00/AU/2016/053589 – uznanie ojcostwa po zaprzeczeniu 
ojcostwa

14. 2609011/00/AU/2016/892935 - transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego i uzupełnienie o brakujące dane

15. 2609011/00/AU/2016/720443

16. 2609011/00/AU/2016/380574

17. 2609011/00/AU/2016/861168

18. 2609011/00/AU/2016/114951

19. 2609011/00/AU/2016/449185

20. 2609011/00/AU/2016/136792 – transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego i uzupełnienie o brakujące dane

21. 2609011/00/AU/2016/231887

22. 2609011/00/AU/2016/106803 – transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego i prostowanie błędnych danych

23. 2609011/00/AU/2016/141404 (martwe urodzenie)

24. 2609011/00/AU/2016/207945 – transkrypcja zagranicznego aktu 
stanu cywilnego i uzupełnienie o brakujące dane 

25. 2609011/00/AU/2016/167797
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AKTY MAŁZEŃSTW – kontroli poddano 23 akty  i prowadzone dla nich akty zbiorowe:

L.P Numer aktu

1. 2609011/00/AM/2016/979578 – małż „konkordatowe”

2. 2609011/00/AM/2016/483946 – małż. „konkordatowe”

3. 2609011/00/AM/2016/881917 – małż. w usc

4. 2609011/00/AM/2016/959703 – małż. w usc (skrócenie terminu 
oczekiwania na zawarcie małżeństwa)

5. 2609011/00/AM/2016/991237 – małż. „konkordatowe”

6. 2609011/00/AM/2016/878179 – małż. „konkordatowe”

7. 2609011/00/AM/2016/827960 – małż „konkordatowe”

8. 2609011/00/AM/2016/466816 – małżeństwo poza lokalem usc w 
trybie art. 85 ust. 5 – na wniosek nupturientów w miejscu wskazanym 

przez nich, jeżeli miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy i 
bezpieczeństwo osób obecnych;

9. 2609011/00/AM/2016/807757 – transkrypcja zagranicznego aktu, 
uzupełnienie o brakujące dane i sprostowanie błędnych danych 

10. 2609011/00/AM/2016/230310 – małż. „konkordatowe”

11. 2609011/00/AM/2016/623987 – małż. „konkordatowe”

12. 2609011/00/AM/2016/610265 – małż. „konkordatowe”

13. 2609011/00/AM/2016/086832 – małż. w usc z cudzoziemcem przy 
udziale tłumacza przysięgłego

14. 2609011/00/AM/2016/356597 – małż. „konkordatowe”

15. 2609011/00/AM/2016/699990 – małż. „konkordatowe”

16. 2609011/00/AM/2016/450595 – małż. w usc

17. 2609011/00/AM/2016/871817 – małż. „konkordatowe”

18. 2609011/00/AM/2016/514778 – małż. w usc (skrócenie terminu 
oczekiwania na zawarcie małżeństwa)

19. 2609011/00/AM/2016/344507 – małż „konkordatowe”

20. 2609011/00/AM/2016/079356 – małż. w usc

21. 2609011/00/AM/2016/162654 – małż. „konkordatowe”

22. 2609011/00/AM/2016/816128 – transkrypcja zagranicznego aktu i 
uzupełnienie o brakujące dane

23. 2609011/00/AM/2016/841893 – transkrypcja zagranicznego aktu
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AKTY ZGONÓW – kontroli poddano 20 aktów i prowadzonych dla nich akt zbiorowych:

L.P. Numer aktu

1. 2609011/00/AZ/2016/674275

2. 2609011/00/AZ/2016/645656

3. 2609011/00/AZ/2016/997240

4. 2609011/00/AZ/2016/106105

5. 2609011/00/AZ/2016/764707

6. 2609011/00/AZ/2016/595657

7. 2609011/00/AZ/2016/587963

8. 2609011/00/AZ/2016/909428

9. 2609011/00/AZ/2016/430529

10. 2609011/00/AZ/2016/028844

11. 2609011/00/AZ/2016/717989

12. 2609011/00/AZ/2016/181252

13. 2609011/00/AZ/2016/813023

14. 2609011/00/AZ/2016/463804

15. 2609011/00/AZ/2016/735011

16. 2609011/00/AZ/2016/706066

17. 2609011/00/AZ/2016/964868

18. 2609011/00/AZ/2016/374287

19. 2609011/00/AZ/2016/562853

20. 2609011/00/AZ/2016/680988

Łącznie kontroli poddano 68 aktów stanu cywilnego i prowadzonych dla nich akt zbiorowych (25 
aktów urodzeń, 23 akty  małżeństw, 20 aktów zgonu)

W żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości, ani uchybień.

Akty stanu cywilnego są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dokumenty 
stanowiące podstawę ich sporządzenia, jak i dokumenty stanowiące podstawę późniejszych wpisów 
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w aktach są przechowywane w aktach zbiorowych. Akta zbiorowe są prowadzone zgodnie z 
dyspozycją par. 43 Rozporządzenia MSW z dnia 9 lutego 2015 w sprawie sposobu prowadzenia 
rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego: 
„§ 43. 1. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, niezależnie od postaci, w której są 
sporządzone, opatruje się oznaczeniem nadanym aktowi stanu cywilnego, którego dotyczą.
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.”

Akty urodzenia: 
Sporządzane są na podstawie kart urodzenia dziecka lub kart martwego urodzenia 

przekazywanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą,  protokołów zgłoszenia 
urodzenia dziecka, które sporządza się przy sporządzaniu aktów urodzeń w rejestrze stanu 
cywilnego.  Protokoły są sporządzane na właściwym formularzu określonym w załączniku Nr 17 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.) są podpisane przez osoby 
zgłaszające i kierownika (zastępcę kierownika) usc. 
Dowody: akty urodzeń i akta zbiorowe sporządzone w kontrolowanym okresie w tzw. bieżącej 
rejestracji, wymienione w tabeli niniejszego dokumentu

W przypadku przyjmowania oświadczenia o uznaniu ojcostwa, kierownik sporządza 
protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa na obowiązującym druku stanowiącym 
załącznik nr 18 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.). 
Na 25 losowo wybranych aktów urodzeń, w dwóch przypadkach przyjęto oświadczenie o uznaniu 
ojcostwa przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka. Akt urodzenia został sporządzony zgodnie z 
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.”
Dowody: akty urodzeń o numerach: 2609011/00/AU/2016/ 022686, 2609011/00/AU/2016/475021

W jednym przypadku uznanie ojcostwa nastąpiło po zaprzeczeniu ojcostwa. Przy 
sporządzeniu aktu prawidłowo zastosowano domniemanie pochodzenia dziecka określone w art. 62 
par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kolejne zmiany, tj. sądowe zaprzeczenie ojcostwa, 
a następnie uznanie ojcostwa wpisano do aktu w formie wzmianki dodatkowej, co odpowiada 
obowiązującym przepisom prawa. 
Dowód: akt urodzenia o numerze:   2609011/00/AU/2016/053589 

Akty małżeństw:
Procedura zawierania związków małżeńskich odbywa się z pełnym poszanowaniem prawa. 

W aktach zbiorowych przechowywane są:
- zapewnienie nupturientów o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, 

w przypadku małżeństw zawieranych w urzędzie stanu cywilnego także:
- protokoły przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
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w przypadku małżeństw tzw. „konkordatowych” także:
- zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- zaświadczenia stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone 
w obecności duchownego

Wszystkie dokumenty (zapewnienia, protokoły, zaświadczenia) sporządzane są na obowiązujących 
formularzach określonych Rozporządzeniem 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.).

Dokumenty przekazywane przez duchownych  - zgodnie z art. 8 par. 3 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego - opatrzone są datą wpływu, co pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że 
dochowane są terminy określone w cytowanym wyżej przepisie, a kierownik usc sporządzał akty 
małżeństw w terminie wynikającym z art. 86 ust. 3 Pasc (najpóźniej w następnym dniu roboczym 
po dniu otrzymania zaświadczenia od duchownego)

W przypadku małżeństw zawieranych przed kierownikiem usc: dochowano terminu sporządzania 
aktów małżeństwa wynikającego z art. 86 ust. 1 Pasc (najpóźniej w następnym dniu roboczym po 
przyjęciu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński).
Dowody: akty małżeństwa i akta zbiorowe sporządzone w kontrolowanym okresie w tzw. bieżącej 
rejestracji, wymienione w tabeli niniejszego dokumentu.

Spośród skontrolowanych aktów małżeństw w jednym przypadku  doszło do zwarcia 
małżeństwa poza lokalem usc, na podstawie art. 85 ust. 5 Pasc: „Na wniosek osoby zamierzającej 
zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym 
jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie 
uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń 
o wstąpieniu w związek małżeński.” W aktach zbiorowych znajduje się wniosek nupturientów oraz 
dowód opłaty, o której mowa w art. 85 ust. 8 Pasc
Dowód: akt małżeństwa i akta zbiorowe o numerze: 2609011/00/AM/2016/466816

W dwóch przypadkach nupturienci złożyli do Kierownika USC w Sandomierzu wniosek 
o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa określonego w art. 4 Krio (nie wcześniej 
niż po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa).  Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w formie określonej w art. 76 ust. 10 Pasc – 
zezwolenia udzielono na piśmie. 
Dowód: akt małżeństwa i akta zbiorowe o numerze 2609011/00/AM/2016/514778, 
2609011/00/AM/2016/959703.

W jednym skontrolowanym przypadku małżeństwo zostało zawarte przez cudzoziemca. 
Dokumenty przechowywane w aktach zbiorowych nie budzą żadnych wątpliwości i wskazują na 
wypełnienie przepisu  79 ust. 1 Pasc. Zawarcie małżeństwa nastąpiło przy współudziale tłumacza 
przysięgłego. W protokole przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński znajdują się 
dane tłumacza, jego podpis oraz pieczęć. W akcie małżeństwa wpisano dane tłumacza (nazwisko i 
imię). Powyższe odpowiada obowiązującym przepisom prawa.  
Dowód: akt małżeństwa i akta zbiorowe o numerze 2609011/00/AM/2016/086832
Akty zgonów:

Sporządzane są z pełnym poszanowaniem prawa. W aktach zbiorowych przechowywane są 
odpowiednie części kart zgonów oraz protokoły zgłoszenia zgonu sporządzone na obowiązującym 
formularzu  - załącznik nr 21 do Rozporządzenia MSW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
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wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 
ze zm.), podpisane przez osoby zgłaszające zgon i kierownika/zastępcę kierownika usc.

Dowody: wszystkie skontrolowane akty zgonów i akta zbiorowe o numerach wymienione w tabeli 
niniejszego dokumentu. 

Tryb szczególny rejestracji stanu cywilnego:
Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego. 

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu 
cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownie imion i nazwisk 
osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. (art. 104 ust. 2 Pasc). Wyjątkiem od tej zasady jest 
możliwość dostosowania pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni 
polskiej, przy czym: może się to dokonać wyłącznie na wniosek osoby, której zagraniczny 
dokument dotyczy, o ile jest ona obywatelem polskim i posługuje się również polskimi aktami 
stanu cywilnego (art. 104 ust. 7 Pasc). Sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego w omawianym 
trybie wymaga wpisania odpowiedniej informacji w rubryce „adnotacje”.
W przypadku zagranicznych aktów małżeństw, które nie zawierają informacji o nazwiskach 
noszonych przez małżonków i dzieci po zawarciu związku małżeńskiego, mogą oni takie 
oświadczenie złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję. 
Ustawodawca wymaga, aby każdy zagraniczny dokument przedkładany kierownikowi usc wraz 
z urzędowym tłumaczenie dokonanym przez osoby wskazane w art. 31 Pasc.

Transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Sandomierzu odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
W aktach zbiorowych znajdują się: wnioski osób o dokonanie transkrypcji, oryginały zagranicznych 
dokumentów wraz z urzędowym tłumaczeniem, wnioski o dostosowanie danych wynikających 
z zagranicznego aktu do reguł pisowni polskiej, oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu 
związku małżeńskiego.
Polskie akty stanu cywilnego sporządzane w omawianym trybie zawierają odpowiednie adnotacje, 
zachowana jest reguła wiernego, literalnego przeniesienia zagranicznego dokumentu do polskiego 
rejestru. W przypadku, gdy polskie akty zarejestrowane w trybie transkrypcji nie zawierały 
wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo, dane te uzupełniano w odrębnym trybie 
(uzupełnienia aktu – art. 37 Pasc), a gdy dochodziło do rozbieżności między danymi 
w transkrybowanym akcie, a aktami wcześniejszymi – dokonywano sprostowania aktu w na 
podstawie art. 35 Pasc.
Dowody: akty stanu cywilnego i akta zbiorowe wymienione w tabeli niniejszego dokumentu, przy 
których zaznaczono tryb sporządzenia: „transkrypcja zagranicznego aktu”

Wśród losowo wybranych do kontroli dokumentów, w jednym przypadku sporządzenie 
polskiego aktu stanu cywilnego nastąpiło zgodnie z art. 99 ust. 1 Pasc. Cytowany artykuł stanowi, 
że w rejestrze stanu cywilnego można dokonać rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa lub 
zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji 
urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu jeżeli w państwie, gdzie nastąpiło jedno ze zdarzeń nie 
jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego. Omawiany tryb został zastosowany przy sporządzeniu 
aktu urodzenia  o numerze 2609011/00/AU/2016/036948. Akt sporządzono zgodnie z przepisami 
prawa. 
Przypiski pod aktami stanu cywilnego:  wypełniane. Kontrolujący dostrzegli, że w USC 
w Sandomierzu podejmuje się wszelkie niezbędne działania, aby ustalić numery aktów, które winny 
znaleźć się w części „przypiski”. 
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Dane przy akcie: kontrolerzy nie ujawnili ani jednego przypadku niewypełnienia danych przy akcie, 
tzn.: numeru PESEL, jeśli był nadany i danych o obywatelstwie. Ma to ogromne znaczenie dla 
referencyjności Systemu Rejestrów Państwowych, bowiem poprzez numer PESEL, dany akt jest 
„połączony” z rejestrem PESEL

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień 
w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. 

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/ Małgorzata Bojar – Inspektor Wojewódzki

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Mariusz  Cołoszyński
Dyrektor Wydziału

Wydział Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców 


