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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 17-01-2018

Znak: SO.I.431.14.2017

PAN RYSZARD ZYCH
BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy  w dniu 06 grudnia 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: 1017/2017, 1018/2017 z 
dnia 04 grudnia  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   Z  U C H Y B I E N I A M I

Kontrola została wpisana w książkę kontroli UMiG Stopnica pod pozycją 6/2017
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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.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Stopnicy zatrudnione są:
- Kierownik USC - Justyna Wach-Rajtar
- Zastępca Kierownika USC – Marta Kapusta

Niezbędnych wyjaśnień udzielała:
 - Justyna Wach-Rajtar – Kierownik USC,

W kontrolowanym okresie w USC w Stopnicy  sporządzono:

1. aktów urodzenia:
1.1. tryb zwykły: 0 
1.2. tryb szczególny: 

- transkrypcja zagranicznego asc: 10
- odtworzenie zagranicznego dokumentu: 1
- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą: 0

2. aktów małżeństw:
2.1. tryb zwykły: 36
2.2. tryb szczególny: 

- transkrypcja zagranicznego asc: 3
-odtworzenie zagranicznego dokumentu: 0
- rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą: 0

3. aktów zgonu:
3.1. tryb zwykły: 30
3.2. tryb szczególny: 

- transkrypcja zagranicznego asc: 2
- 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 11 aktów i prowadzonych dla nich akt zbiorowych:

L.P Numer aktu

1. 2601063/00/AU/2016/736116 – transkrypcja

2. 2601063/00/AU/2016/ 818523 – transkrypcja 

3. 2601063/00/AU/2016/356121 – transkrypcja

4. 2601063/00/AU/2016/476274 – transkrypcja:

5. 2601063/00/AU/2016/ 707593 – transkrypcja

6. 2601063/00/AU/2016/052804 – transkrypcja

7. 2601063/00/AU/2016/789516 - transkrypcja

8. 2601063/00/AU/2016/736672 - transkrypcja

9. 2601063/00/AU/2016/422396 – transkrypcja

10. 2601063/00/AU/2016/260273 - transkrypcja

11. 2601063/00/AU/2016/537297 – odtworzenie zagranicznego aktu

AKTY MAŁZEŃSTW – kontroli poddano 30 aktów  i prowadzonych dla nich akt zbiorowych:

L.P Numer aktu

1. 2601063/00/AM/2016/323106 – małżeństwo „konkordatowe

2. 2601063/00/AM/2016/587071 – transkrypcja

3. 2601063/00/AM/2016/237150 - małżeństwo „konkordatowe

4. 2601063/00/AM/2016/965030 - małżeństwo „konkordatowe

5. 2601063/00/AM/2016/945344 -  małżeństwo „konkordatowe”

6. 2601063/00/AM/2016/984402 - małżeństwo „konkordatowe”

7. 2601063/00/AM/2016/331783 - małżeństwo „konkordatowe

8. 2601063/00/AM/2016/838715 małżeństwo „konkordatowe”

9. 2601063/00/AM/2016/255345 małżeństwo „konkordatowe”  

10. 2601063/00/AM/2016/945708 małżeństwo „konkordatowe

11. 2601063/00/AM/2016/471922 małżeństwo „konkordatowe”
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12. 2601063/00/AM/2016/159345 – małżeństwo zawarte przed 
kierownikiem

13. 2601063/00/AM/2016/604167 małżeństwo „konkordatowe”

14. 2601063/00/AM/2016/246535 – małżeństwo „konkordatowe”

15. 2601063/00/AM/2016/128053  - małżeństwo zawarte poza lokalem 
usc

16. 2601063/00/AM/2016/143103 – małżeństwo „konkordatowe”

17. 2601063/00/AM/2016/660310 - małżeństwo „konkordatowe”

18. 2601063/00/AM/2016/633699  - transkrypcja  

19. 2601063/00/AM/2016/660511 - małżeństwo „konkordatowe”

20. 2601063/00/AM/2016/640971 – małżeństwo „konkordatowe

21. 2601063/00/AM/2016/293778 małżeństwo „konkordatowe”

22. 2601063/00/AM/2016/017381 małżeństwo „konkordatowe”

23. 2601063/00/AM/2016/219359 małżeństwo „konkordatowe”

24. 2601063/00/AM/2016/081496 małżeństwo „konkordatowe”

25. 2601063/00/AM/2016/677934 małżeństwo „konkordatowe

26. 2601063/00/AM/2016/052665 małżeństwo „konkordatowe”

27. 2601063/00/AM/2016/751527 małżeństwo „konkordatowe”

28. 2601063/00/AM/2016/701429 – małżeństwo zawarte przed 
kierownikiem usc

29. 2601063/00/AM/2016/704176 – małżeństwo zawarte przed 
kierownikiem usc (ob. polski z cudzoziemcem)

30. 2601063/00/AM/2016/586389  transkrypcja

AKTY ZGONÓW – kontroli poddano 26  aktów i prowadzonych dla nich akt zbiorowych:

L.P. Numer aktu

1. 2601063/00/AZ/2016/998241

2. 2601063/00/AZ/2016/968962

3. 2601063/00/AZ/2016/783151

4. 2601063/00/AZ/2016/898164

5. 2601063/00/AZ/2016/826139
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6. 2601063/00/AZ/2016/306091

7. 2601063/00/AZ/2016/012342

8. 2601063/00/AZ/2016/303436

9. 2601063/00/AZ/2016/176342

10. 2601063/00/AZ/2016/800237

11. 2601063/00/AZ/2016/411760

12. 2601063/00/AZ/2016/510046

13. 2601063/00/AZ/2016/818112

14. 2601063/00/AZ/2016/069949

15. 2601063/00/AZ/2016/935350

16. 2601063/00/AZ/2016/165588

17. 2601063/00/AZ/2016/162021

18. 2601063/00/AZ/2016/405932

19. 2601063/00/AZ/2016/887611

20. 2601063/00/AZ/2016/243817

21. 2601063/00/AZ/2016/387764

22. 2601063/00/AZ/2016/362291

23. 2601063/00/AZ/2016/650600

24. 2601063/00/AZ/2016/211552 – transkrypcja

25. 2601063/00/AZ/2016/749079

26. 2601063/00/AZ/2016/286987

Akty stanu cywilnego są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dokumenty 
stanowiące podstawę ich sporządzenia, jak i dokumenty stanowiące podstawę późniejszych wpisów 
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.
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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.”

1. Akty urodzenia: 
W okresie poddanym kontroli wszystkie akty urodzeń sporządzone zostały w trybie 

szczególnym. Sposób realizacji szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego został omówiony w 
pkt 4 niniejszego dokumentu. 

2. 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 

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;
W aktach zbiorowych przechowywane są dowody wniesienia opłat skarbowych, których wysokość 
jest zgodna z przepisami prawa.

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  znajdują się: (oprócz zapewnień o braku 
przeszkód do zawarcia małżeństwa i protokołu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małżeński)  wniosek nupturientów wraz z uzasadnieniem oraz dowód opłaty, o której mowa w art. 
85 ust. 8 Pasc
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Dowód: akt małżeństwa i akta zbiorowe o numerze: 2601063/00/AM/2016/128053  

W jednym skontrolowanym przypadku małżeństwo zostało zawarte przez cudzoziemca. 
Dokumenty przechowywane w aktach zbiorowych są zgodne z wymogami art. 79 Pasc.  W aktach 
zbiorowych znajduje się: zwolnienie cudzoziemca przez sąd z przedstawienia dokumentu 
stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, zagraniczny akt 
urodzenia, dowód ustania poprzedniego związku małżeńskiego, przy czym: do dokumentów 
sporządzonych w języku obcym dołączone są ich tłumaczenia przysięgłe. Dodatkowo: w aktach 
znajduje się kserokopia paszportu cudzoziemca wraz z tłumaczeniem przysięgłym. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że przepisy Pasc, a szczególnie przywoływany już art. 79 nie wymagają 
przechowywania w aktach zbiorowych kserokopii paszportu cudzoziemca ani też dokonywania 
tłumaczenia tegoż dokumentu,  dlatego – zdaniem kontrolujących – należy od tego odstąpić. 
Dowód: akt małżeństwa i akta zbiorowe o numerze 2601063/00/AM/2016/704176

3. 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 
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. 

4. 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 był  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 Stopnicy 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 (w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa)
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 
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wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo, dane te uzupełniano w odrębnym trybie 
(uzupełnienia aktu – art. 37 Pasc). 
Dowody: akty stanu cywilnego i akta zbiorowe wymienione w tabeli niniejszego dokumentu, przy 
których zaznaczono tryb sporządzenia: „transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego”

W jednym przypadku, tj. transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, który nie zawierał danych o 
nazwiskach małżonków i dzieci noszonych po zawarciu małżeństwa, mimo że do wniosku o 
transkrypcję dołączono oświadczenie małżonków o powyższym, w części zasadniczej aktu 
odpowiednie  rubryki nie zostały wypełnione, a informacja o nazwiskach noszonych po zawarciu 
małżeństwa została wpisana w formie wzmianki dodatkowej. W trakcie kontroli podkreślono, że 
dopuszczalne jest, aby informacja o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa była „od razu” 
wpisana w zasadniczą część aktu – mimo jej braku w zagranicznym dokumencie – jako jedno z 
prawnie dopuszczonych odstępstw od generalnych zasad transkrypcji. 
Dowód: akt małżeństwa o numerze:  2601063/00/AM/2016/586389  

W przypadku aktu urodzenia o numerze: 2601063/00/AU/2016/537297 zastosowano 
procedurę odtworzenia zagranicznego aktu. (art. 109 Pasc) W przeciwieństwie do transkrypcji, w 
tym przypadku, ustawodawca nie wymaga literalnego i wiernego przeniesienia z treści 
zagranicznego dokumentu. Dlatego też  prawidłowo ustalono w postępowaniu wyjaśniającym  
wszystkie niezbędne dane i „od razu” wpisano do polskiego aktu urodzenia. Akt zawierał 
odpowiednią adnotację. 

Sprostowania, uzupełnienia aktów: sprostowanie aktów stanu cywilnego przez kierownika usc 
reguluje art. 35 Pasc, który stanowi, że sprostowanie aktu stanu cywilnego może odbyć się na 
wniosek osoby, której akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, osoby mającej w tym interes 
prawny lub prokuratora lub z urzędu. W przypadku sprostowania aktu stanu cywilnego z urzędu 
wymaga się, aby kierownik usc powiadomił osobę (osoby) o zamiarze sprostowania aktu. Te same 
zasady dotyczą uzupełnienia aktów stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych – art. 37 
Pasc. 
W trzech przypadkach stwierdzono, że akty zostały sprostowane (2) lub uzupełnione (1), ale strony 
nie zostały poinformowane o zamiarze sprostowania aktu lub uzupełnienia aktu. 
Dowód: akt małżeństwa o numerze 2601063/00/AM/2016/246535 dokonano sprostowania z urzędu 
(sprostowano miejsce zawarcia małżeństwa), ale strony powiadomiono po dokonaniu sprostowania;
Akt małżeństwa o numerze 2601063/00/AM/2016/640971 z urzędu dokonano uzupełnienia aktu 
(brak drugiego imienia kobiety) – strony nie zostały powiadomione o powyższym;
Akt zgonu o numerze 2601063/00/AZ/2016/286987 został sprostowany z urzędu (błędne nazwisko 
matki i ojca osoby zmarłej) – brak powiadomienia o dokonaniu prostowania z urzędu.
W trakcie kontroli omówiono z Kierownikiem USC w Stopnicy powyższe błędy i wskazano 
prawidłowy sposób dokonywania sprostowania lub uzupełniania aktów z urzędu kładąc szczególny 
nacisk na informowanie osób o zamiarze sprostowania lub uzupełnienia aktów z urzędu.

Biorąc pod uwagę całokształt realizacji zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego 
powyższe błędy zaliczono do uchybień.

Przypiski pod aktami stanu cywilnego:  przy wszystkich skontrolowanych aktach stanu cywilnego 
przypiski były uzupełnione, co wypełnia treść art. 25 Pasc: ust. 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.” Ust. 1  „ Sporządzając akt stanu 
cywilnego lub dołączając do niego wzmiankę dodatkową, niezwłocznie zamieszcza się przypiski 
przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.”
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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.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- stosowanie w procedurze sprostowania lub uzupełnienia aktów stanu cywilnego zasad 
określonych w art. 35 i 37 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

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/ Małgorzata Bojar – Inspektor Wojewódzki

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Mariusz  Cołoszyński
Dyrektor Wydziału

Wydział Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców 


