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Stanowisko 

Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych1 

z dnia 18 października 2021 r. 

 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego EW-020-633/21   

 W odniesieniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach 

stanu cywilnego EW-020-633/21 (data wpływu do Kancelarii Sejmu – 27.08.2021), 

zakładającego zniesienie obowiązku ustalenia płci dziecka i wpisania tej informacji do karty 

martwego urodzenia w przypadku dziecka martwo urodzonego i tym samym zniesienia 

obowiązku wpisania płci dziecka do aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego 

Ogo lnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych przedstawia poniz ej stanowisko. 

 Jako forum organizacji regionalnych zrzeszających JST, kto re realizują zadania 

z zakresu rejestracji stanu cywilnego zwracamy uwagę, z e zniesienie obowiązku wpisania 

do karty martwego urodzenia płci dziecka, kiedy dziecko urodzi się martwe spowoduje 

całkowity brak możliwości sporządzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego 

aktu urodzenia. Podnies c  bowiem nalez y, z e płec  jest cechą indywidualizującą kaz dą osobę, 

a co za tym idzie ma zasadnicze znaczenie do ustalenia pozostałych danych osoby urodzonej: 

imienia i nazwiska (w odpowiedniej odmianie). Brak informacji w karcie urodzenia martwego 

uniemoz liwi zatem rejestrację aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego. Pominięcie płci w 

akcie urodzenia dziecka martwo urodzonego uniemoz liwi kierownikowi usc ustalenie w 

postępowaniu wyjas niającym jakie przyjąc  od rodzico w os wiadczenia o wyborze imienia 

(imion) dla dziecka oraz w jakiej odmianie dokonac  zapisu nazwiska dziecka. 

 Zgodnie z art. 22 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego - rejestracji stanu cywilnego 

dokonuje się na podstawie dowodo w potwierdzających prawdziwos c  zgłoszonych danych. 

W przypadku uznania tych dowodo w za niewystarczające stan faktyczny ustala się 

w postępowaniu wyjas niającym. Projektodawca nie wyjas nia w uzasadnieniu projektu oraz w 

 
1 Stanowisko OPOS zostało przyjęte przez następujące organizacje-sygnatariuszy Porozumienia: Podkarpackie 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, 

Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. 
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samym projekcie ustawy jak kierownik usc miałby przeprowadzic  postępowanie wyjas niające 

wybo r imienia (imion) dziecka oraz zapisu nazwiska dziecka. 

 Powyz sze wskazuje, z e okres lenie płci osoby urodzonej determinuje w całos ci 

moz liwos c  rejestracji przez kierownika usc aktu urodzenia. Z kolei brak płci osoby urodzonej 

uniemoz liwi w całos ci rejestracje aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego. 

Wobec powyz szego proponowane niniejszym projektem rozwiązanie kwestii 

skorzystania przez matkę dziecka z przysługujących jej w związku z martwym urodzeniem 

uprawnien  przewidzianych przepisami prawa pracy i ubezpieczen  społecznych nie jest 

włas ciwe. Tym samym nie moz e byc  ono akceptowane przez kierowniko w urzędo w stanu 

cywilnego a co za tym idzie JST, kto re mocą ustawy prawo o aktach stanu cywilnego 

obowiązane są realizowac  zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 

W związku z powyższym Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych 

negatywnie ocenia proponowaną w projekcie ustawy zmianę przepisów ustawy prawo 

o aktach stanu cywilnego i wnosi o pozostawienie obowiązku ustalenia płci dziecka i 

wpisania tej informacji do karty martwego urodzenia w przypadku dziecka martwo 

urodzonego i tym samym pozostawienie obowiązku wpisania płci dziecka do aktu 

urodzenia dziecka martwo urodzonego. 

 

 

 

Piotr Dragan 

 

Wiceprzewodniczący Zarządu  

Związku Gmin Lubelszczyzny 

Prezydencja Ogólnopolskiego Porozumienia 

Organizacji Samorządowych 

 

 


