
 

 

Druk nr 972 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

ORAZ KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 
ustawy o opłacie skarbowej (druk nr 866) 
 
 

Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 4 września 2008 r. – zgodnie z art. 39 ust. 2 w związku 
z art. 73 ust. 3 Regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w 
celu rozpatrzenia. 
 

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Administracji i Spraw 
Wewnętrznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 17 września 
2008 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że 
przedmiot projektowanej regulacji zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa 
Unii Europejskiej 
 
 

wnoszą: 
 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
 
Warszawa, dnia 17 września 2008 r. 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 Administracji i Spraw Samorządu Terytorialnego 
 Wewnętrznych i Polityki Regionalnej 
 
 /-/ Marek Biernacki /-/ Waldy Dzikowski 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Ireneusz Raś 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                                  2008 r. 

  

o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego  
oraz ustawy o opłacie skarbowej 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181, poz. 1287) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku 
kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50 000 miesz-
kańców. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić inną osobę na sta-
nowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej 50 000 
mieszkańców.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku 
zastępcy (zastępców) kierownika urzędu stanu cywilnego.”; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6a-6c w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy 
kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona inna 
osoba, która: 

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne; 

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na okre-
ślonym stanowisku; 

5) ukończyła: 

a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł 
magistra lub 

b) podyplomowe studia administracyjne; 



Liczba stron : 2       Data :  2008-09-18       Nazwa pliku : 0263-02A.NK 
VI kadencja/druk nr 866 

 

2  

6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy: 

a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach 
jednostek samorządu  terytorialnego lub 

b) w służbie cywilnej, lub 

c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk po-
mocniczych i obsługi, lub 

d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocni-
czych i obsługi. 

2. Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika urzędu stanu cy-
wilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego mogą 
być zatrudnione również w niepełnym   wymiarze czasu pracy. 

Art. 6b. Kierownik urzędu stanu cywilnego współpracuje z   Szefem Kra-
jowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbęd-
nym do realizacji jego ustawowych zadań. 

Art. 6c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do naboru na 
stanowiska, o których mowa w art. 6 ust. 3-5, oraz do osób za-
trudnionych na tych stanowiskach stosuje się  przepisy ustawy z 
dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.1)).”. 

 

Art. 2. 

W załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 
225, poz. 1635, z późn. zm.2)) w części I ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

1 2 3 4 

 „4.  Pozostałe decyzje wydawane przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego 
uwzględniające wnioski stron”.  

39 zł  

 

Art. 3. 

1. Osoby powołane na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy 
kierownika urzędu stanu cywilnego, od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy, uchwałą rady gminy, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, 
o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 3a-3d ustawy 
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, uważa się za zatrud-
nione zgodnie z przepisami tej ustawy. 

2. Wymogu określonego w art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, nie 
stosuje się przez 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunku do 
osób, które są zatrudnione na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 

984 Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. 
Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.    

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 
859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 63, poz. 394.  
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lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w dniu wejścia w życie niniej-
szej ustawy. 

 

Art. 4.  

Czynności dokonane w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcę kierownika 
urzędu stanu cywilnego, powołanych uchwałą rady gminy na podstawie art. 6 ust. 3 
ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia naboru w trybie art. 3a-3d 
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, uznaje się za do-
konane przez uprawniony organ. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	SPRAWOZDANIE 

