
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

 VII.534.50.2020.MAW

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

(druk senacki nr 221)

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 listopada 2020 roku, w związku 

z rozpoczęciem prac nad inicjatywą ustawodawczą przez Komisję Ustawodawczą Senatu 

RP w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego (druk 

senacki nr 221 — dostępny na senackiej stronie internetowej), uprzejmie przekazuję 

pozytywną opinię w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie. 

Celem projektowanej ustawy jest uproszczenie procedur administracyjnych 

związanych z załatwieniem przez obywateli spraw z zakresu: nadania numeru PESEL, 

obowiązku meldunkowego (zameldowania na pobyt stały lub czasowy), uzyskania 

dokumentu paszportowego, uzyskania dowodu osobistego, w odniesieniu do osób, które nie 

posiadają nadanego numeru PESEL i urodziły się poza granicami kraju. Projektowane 

przepisy zakładają, że organ gminy oraz organ paszportowy, w celu realizacji zadań 

określonych w ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych, będą 
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posiadały dostęp do danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego w zakresie 

przewidzianym dla odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Obecnie w związku z brakiem dostępu do wskazanego systemu przez organy gminy 

i organy paszportowe, obywatele samodzielnie muszą wystąpić o odpis aktu urodzenia 

potrzebny we wskazanych procedurach celem potwierdzenia danych. Następnie urzędnicy 

korzystając z odpisów mechanicznie powielają dane znajdujące się już w rejestrze stanu 

cywilnego, przenosząc je do kolejnych rejestrów, co zwiększa ryzyko błędów w danych 

obywateli. Projektowane przepisy w pełni realizują konieczność optymalizacji procedur 

administracyjnych dzięki wykorzystaniu danych zawartych w rejestrach publicznych.

Rozwiązanie powyższe w znaczący sposób zwiększy wydajność administracji 

publicznej. Skróci się bowiem czas realizacji sprawy, a tym samym czas wizyty obywatela 

w urzędzie. Skrócenie czasu realizacji sprawy zmniejszy także koszty funkcjonowania 

administracji. Poprawie ulegnie jakość danych osobowych poprzez wyeliminowanie 

możliwości pomyłki przy ręcznym przepisywaniu danych.

Wejście w życie projektowanych przepisów spowoduje również, że obywatel, który 

nie będzie posiadał nadanego numeru PESEL i będzie załatwiał sprawę z zakresu przepisów 

ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych albo ustawy o dokumentach 

paszportowych nie będzie musiał uprzednio uzyskać z urzędu stanu cywilnego odpisu aktu 

stanu cywilnego. W ten sposób znacząco obniżą się koszty funkcjonowania administracji 

publicznej poprzez wyeliminowanie kosztów związanych z wydaniem przez urząd stanu 

cywilnego odpisu aktu stanu cywilnego.

Mając na względzie postanowienia art. 2 oraz art. 7 Konstytucji RP oraz 

uregulowane na gruncie europejskim prawo do dobrej administracji, w tym w szczególności 

Europejski kodeks dobrej administracji oraz art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej, wskazaną nowelizację należy ocenić pozytywnie.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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