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• DEKRET 

z .dnia 8 czerwca 1955 r. 

Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Rozdział L 

Przellisy ogólne. 

Art. t. Stan cywilny osób stwierdza się na podsta- . 
ie akt sporządzonych w księgach stanu cywilnego; 

Art. 2. W księga,ch stanu cywilnego pro'.vadzi się 
ejestrację urodzeń, małżeństw i zgortów oraz dokonuje 
ię Innych wpisów przewidzianych w obowiązu-jących 
rzepieach. 

Art. 3. 1. Księgi stanu cywilnego są prowadzone 
rzez urzędy stanu cywilnego. 

2. Urzędy stanu cywilnego działają ~rzy prezydiClch 
ro'madzkich rad narodowych i rad narodowych osiEdli 
'raz przy prezy diach mieJskich rad narodowych, w mia
tacl:l zaś podzielonych na dzielnice - przy prezydiach 
zielnicowych r"ad narodowych. 

Art. 4. Do urzędów stanu cywilnego stosuje się ód
owiednio przepisy dotyczące referatów (oddziałów, 
ydziałów) prezydiów rad narodowych. 

. Art. 5 • . 1. Ob5zar gromady, osiedla, miCl'stcr ' lub 
.--. zielnicy stanowi okręg urzędu stanucywHnego. 

2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady 
arodowej w m. st. Warszawie i w m. Łodzi). biQ rąc pod 
wagę liczbę ludności, może tworzyć ' urzędy stanu cy
iloego właśĆiwe dla kilku okręgów, jak również utwo

zy"t. kilka urzędów stanu cywilnego na obszarze , miasta 
ub dzielnicy. 

.), Art. 6. Czynności w zakresie 'rejestracji stanu cy
ilnego wykonuje kierowriik urzędu stanu cywilnego lub 

ego zastttllca .. 

Art. 7. 1. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego 
jest przewodniczący prezydium rady narodowej, jego ,zę.
stępcą - sekretarz prezydium. W 'razie potrzeby prezy
dium rady narodowej rnoże za zgodą prezydium rudy 
narodowej wyższego stopnia pOWOhlĆ drugiego zastępcę. 

2. Prezydium rady narodowej mOże za zgodą pre
zydium rady narodowej wyi:szego stopnia powołać osob
nego kierownika urzędu stanu cywilnego oraz Jego za-
stępcę lub zastępców. . 

Art. 8. Organami nadzoru nad urzędami- stanu cy
wilnego ~ą: 

. 1) prezydium powiatowej rady narodowej -nad urzę
dami stanu cywilnego przy prezydiach grbmadzkich 
i miejskich raq, narodowych mia5t nie stanowiących 
powiatów oraz rad narodowych o<siedli; 

2) prezydium miejskiej rady narodowej miasta podzie~ 
lonego na dzielnice - nad urzędami stanu ' cywil
nego przy prezydiach dzielnicowych rad narodo
wych; 

3) prezydium wojewódzkiej rady narodowej - nad 
urzędami stanu cywilnego przy prezydiach rad na
rodowych miast stanowią,cych powiaty • 

Art. 9. Zwierzchni nadzór nad urzędami <stanu cy
wilnego sprawuje . Minister Spraw Wewnętrznych. 

Art. 10. 1. , Księ'gi stanu cywilnego wolno wynosić 
poza lokal urzędowy jedynie na podstawie zarządzenia 
organu nadzoru lub sądu .albo w razie niebezpieczeństwa 
zagrażającego tym księgom. 

" 
2. Minister Spraw WeWr1ętrznych określi sposób 

i miejsce przechowywania oraz sposób zabezpieczania 
i kontroli ksiąg stanu cywiln~go. 
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R ozd z i al n. 
PIOWH%enie ksiąg stilDU cywUDegQ. 

Art. Ił. t. Księgi6tanu cywilnego .prowarlzi się w 
Jednym egzemplarzu. 

2. Akta urodzenia, małżeńśfwa 1 zgonu ,sporządza 

.. 
I 

najpóźniej w ciągu trzech dnL po nadejściu zgł~enial~b '. 
za.rządzenia. 

- . . 
. Art. 20. Prezes 'Ra.dy f\1inistróVf 0k:reśli 0f!la9Y..J>a:1\: 

stwowe pbowiązane do zawiadamia:nia urzędow stanu. . 
cywilnego o zdarzeniach i oakłach mających stanowić 
podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego. 

lię na kartach rubrykowanych w kSi,ęgath stanu cyw ił- Art. 21. 1. W razie całkowitej lub częściowej' utra- " 
nego, oddzielnych dla każdego rodzaju akt. ty księgi stanu cywilnego prezydium powiato.wej rady :~" 

3. Księgi śtanu cywilnego zamyka:się po upływie narodowej, rady narodowej miasta stanowiącego powia,t 
roku kalendarzowego. lub dzielnicowej rady narodowej właściwej ze wzgrędu 

namiejlSce sporządzenia aktu ustali na żądariieorganu . 
Art. 12. Kierownik urzędu stanu cywilnego ' powi- państwowego, na wniosek osoby ~ainteresowanej. lub 

nien żądać dowodów prawdziwości . oświadlZzenia zgło- z urzędu treść aktu na podstawie dowodów (np. doku
Iwnego do wpisu. Gdyby dowody te uznał za niewy- mentów, zeznań wnioskodawcy, ś\';iadkó''V-bie~l:łych).,,· 
.-tarczające, zbada i ustali stan faktycZny. Treść odtworzonego aktu ·wpisuje się do ksiąg stanu cy~ 

Art. 13. Akta stanu cywilnego sporządza się w urzę- wilnego. 
dzie. w ,kJórego okręgu na:~tąpiło urodzenie, z,gon lub za- 2. Treść wypi:su aktu stanu cywilnegosporządzone-: 
warcie małżeństwa. . ./,: . go w księdze utraconej może być na wniosek .osoby za',. 

) interesowanej lub z UFZę<iU wpisana do ksiągurzędu - wła,.. " 
Art. '14. 1. Akt stanu cywilnego powinien zawie- . ściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu. 

rać tylko te dane, które są wymagane przez prawo. Nie 3. Odtworz~nie całości lub części księgi stanu ' ćy-, . 
należy w , nim zamieszczać danych dotyczących miejsca'wilnego może nastąpić za .zgodą prezydium wojewódzkiej . 
w którym nastąpiło zdarzenie, jeżeli dan~te .mogą' przY-rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie ,: 
nieść ujmę zainteresowanym. I Ł~'" ') .. m. \JUZI. 

2. Organ nadzoru mOże na żądanie innych organów 
państwowych, na wniooek osób zainteresowanych lub z Art. 22. 1. Jeżeli akt . ~rodzenj.a, małżeństwa 
urzędu zarządzić skreślenie części wpi-.;u, która sŁosow- zgonu zostął sporządzony za granicą, a uzyskanie wypisu 
nie do przepisu ust. 1 nie powinna być wpIsa'Il~. jest niemożliwe lup związane z poważnymi trudnośc'iami, 

w <szczególności ze znaczną zwłoką, treść aktu stanu cy
Arł; 15. 1. Zgłoszenia urodzenia l zgonu dokonuje wiłnego ustali właściwe ze względu na mi~jsde zamiesz~ '; . 

alę ustnie~ kania wnioskodawcy prezydium powiatowej .'.'ady ii~;~:; 
2. Państwowe organy, instytucje l zakłady (np. kli- rodowej (rady narodowej miasta sta,nówiącego powiat, .. " I 

niki położnicze, szpitale, więzienia) oraz lekarze i po- dzielnicowej rady narodowej) na .żądanle or.gan~ pań- :';-
łowe .mogą dokonywać' zgło~;'Zeń na piśmie. --- etwowego, na wniosek . osoby zainteresowanej lub z 

, urzędu. Ustalenie treści aktu stanu cywilnego' na.s,tępuje ' 
Art. '16. , Jeżeli zgła.szający nie może pOT-Ozumieć się . w trybie przewidzianym wart. 21 ust .. 1. Treść a. ktu w, pl-.' 

Z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani ",., 
suje \Się do ksiąg urzę<iu stailu cywilnego mieJsca Z8I" na piśmie, czy to ze względu na swą ułomność fizy.czną 

, mieszkania wniosk!odaWcy. ' 
(niemotę, ~łuch-Otę Itp.). czy też ze względu na niezna-
Jomość żadnego -z języków zrozumiałych dla kierowni~a 2. Jeżeli wniOSKodawca niema miejsca zami.eszka. " 
urzędu stanu cywil)1ego, należy wezwać bi'egłego lub ni'a w krajU, właściwość miejscową prezydium powia- . 
tłumacza. towej rady narodowej oraz urzędu stanu cywilnego ueta- ', 

la się na podstawieostatlliego miejsca zamieszkania wnio- .1, 
Arł. 17. l. J:eżeli akt. stanu cyWilnego dotyczy osoby skodawcy w krajl1; jeżeli brak i tej podstawy lub jeźeU ,~ 

o nie ustalonej toż,samoś ci , organ państwowy, który póź- wnioskodawcą jesf 'urząd zagraniczny Polskiej Rzeczy" '· 
niej ustali jej toż-samość, zgłasza ' kierownikowi urzędu pospolitej LUdowej, właściwe jest Prezydium Dzielnico"- .' 
atanu cywilnego dane uzupełniające akt; zgłoszenia móże wej , Rady Narodowej WarSzawa-Sródmieście oraz Urząd ,~:~ 
dokonać również oso'ba zainteresowana. Stanu Cywilnego Warszawa-Sródmieście. 

2. Na podstawie danych uzupełniających i dotych-
czlI!Sowego aktu kierow.nik urzędu stanu cywilnego sp o- Art. 23. 1. Sąd ustala w trybie postępowania nle-

spornego treść' aktu stanu cywilnego, jeżeli: . 
rządzi nowy akt z adnotacją w rubryce "Uwagi", że akt 
ten zastępuje akt dawny. 1) akt unieważniony ma byćza-stitpiony nowym akteml . 

2) akt urodzenia , bądź akt\ małżeiistwa nie 'został spo-:.,...' ': , 
Art. IB. 1. Jeżeli po -sporządzeniu, aktu zajdą oko-, rządzony i nie można go. sporządzić w trybie przewl- ;'-}Ji'. 

liczności, które mają wpływ na jego treść lub ważność, dzianym przez przepisy niniejszego dekretu. ' T· 

kierownik urzędu stanu cywilnego zamieszcza wzmiankę 2. Sądem właściwym do ustalenia treści ~ktu jest 
dodatkową na marginesie aktu. sąd miejsca, ,w którym akt był sporządzony lub powinien 

2. Podstawę do . zamieszczenia wzmianki stanowią był być sporżądzony. "-
orzeczenia organów państwowy,ch, wypisy akt stanu cy-
wilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub "Art. 24. 1. Kto uchyla się- od przewidzianego w ni-
ważność aktu. , niejszym dekrecie obowiązku dokonania zgłoszenia lub 

3. Pod tekstem aktu zamieszcza się przypiski, które wykonania innej czynności, może być do tego zmusizony 
mają na celu powiązanie akt dotyczących tej samej os{)- w trybie postępowania przymusowego w administracji; 
by przez wpisanie danych o aktach sporządzonych wcześ- 2. Jeżeli przepis 'niniejgzego dekretu oznacza kolej .. 
niej lub później. noś~, w jakiej poszczególne osoby obowiązane są doko

nywać zgłoszeń w urzędzie stanu cywilnego w celu 8pQ-o 
Art. 19. AkLstanu cywi-lnegopowinien być- sporzą- rządzenia aktu, osoba wymieniona na dalszym miejGcu, 

dzony w dniu; w ' którym dokonano ustnego zgłoszenia, - jest obowiązana do zgłoszenia dopiero wówczas, gdy oso
li jeżeli zgłoszenie nastąpHo na piśmie lub akt ma być ba przed nią wymieniona jest nieobecna iub nie może. do- " 
eporządzony wskutek zarządzenia organu .nadzoru..,.. konać zgłoszenia. 
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R o z d z i a l III. 

Uniewa!nienie i sprostowanie akt stanu cywilnego. 

-Art. ;Z5.~ Akta ~tanu cywilnego stanowią dowód zda
ń, w nich 6twier<łzonydł; 'ich niezgodnośc Ż pl:awdą 
fe być udowodniona jedynie w postępowaniu niespo,i-
m o unieważ.nienle lub sprostowanie aktu. 

Art. 28. 1. Sąd uzna za nieważny a'kt stanu cywil
o stwierdzający zdarzenie niezgodn.e z prawdą . 

2.< Sąd może użnać za niewa.żny akt .stanu cywilne
, g , je:Leli, uchybięnia powIStałe przy -sporządzeniu ak tu 

et nu cywiLnego powodują zmniej-szenie jego mocy do
owej. 
3. Sąd rozstrzyga o s;pr<Mltowaniu aktu stanu cywil

p 9'<>, w raonie błędnego lub nieścisłego jeg,o zre<iagowa-

. Unieważnienia .lub 6JH<Mltowania aktu może żą

d ć osoba zaIntere'sowana, prokurator lub organ na<l zoru. 
I 

', 5 . . Sądem właściwym jest są<lm.iejsca oporządzenia 
a· tu. 

Art.n. 1. Jeżeli dwa akty stanu cywilne90 fitwier7 
ją to s(imQ zdarzenie, organ nadzoru unieważni jeden 

z· ychutow po prżeprowadzeniu 'postępowania wy jaś-
• , . ! 

Dl )ącego. 

:? ' .Mc.t stanu cywllnego_ nie zawierający wszys-tkich 
jeh, 'które powinny być w nim umieszczone,podlega 
pełnieniu na podstawie decyzji organu nadzóru. 

Art. 28. Kierownik urzędu stanu cywilnego nie mo
te dokonywać zmian w aktach' już 'S:J}orządzonych, może 

- je ak na pods tawie zezwolenia orga.nu 'ńadwru ISpros co-
'VI ć oczywisty błąd pisarski. . 

R o z d z' i a ł IV. 

. Akta urodz.enia. .'~ 

Art. 29. -l. Urodzenie dzieCKa należy zgłosić w cią
gu 14 dni w uTZędzie stanu cywilnego, w którego okrqgu 
dz ecko się urodziło . ' 

2. Jezeli żadne z rodziców dziecka nie mieszka w 
o ęgu urzędu stanu cywilnego, w którym dziecko -się 
ur .ziło, zgłoszenia można do!wnać w przędzie stanu cy- 
wi nego właściwym ze względu na miej-sce zamieszkania 
r ziców lub jednego z nich. ' ' 

Art 30. Jeżeli dziecko urodziło -się martwe" zgłosze
powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W t ym przypadku 

na ety sporządzić tylko akt urodzenia z aunotacjąw ru
I ',b ce "Uwagi", że dziecko. urodziło się martwe; aktu 
_ zg nu nie sporządza się. 

Art. 3t. 1. Do zgłoS'lenia urodzenia dziecka obo
':wi zani są w kólejności ni~ej ustalonej: 

l ,ojciec, 
' 2) położna lub lekarz albo inna osoba obecna przy po-

, , rodzie, 

, 3) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to zezwala. 
·2. Jeżeli urodzenie nastąpiło w szpitalu lub innym 

ladzie, <lo zgłQszenia obowiązany jest kierownik 
' !I Hala iub , zakła<lu albo osoba przez niego upoważ-

~rt. 32. W akcie urodzenia wymienia się: 
nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka, 

,mie,joSce i datę ··urodzenia dziecka, - ' 

, l,.....!'~~ -TV,. .. -;<- -~ ł-.i:.~~- .... ~ 
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3) naZWisko, imię, zawóu, miej.sce' urodzenia, datę uro-
, dzenia lub rok .vrodzenia i miej'sce zam.ieszkania każ_ 

dego z rodziców w chwilI urodzenia się dziecka ora" ' 
nazwisko rodowe matki; 

4) nazwisko, imię, zawód, wiek i miejisce zamieszkania . 
zgłaszającego; I 

5) dane dotyczące szpitala lub innego zakładu, je~ell 
sporządzeni-e aktu następuje na podst"awie ~głoszel'lia 
dokona.nego w trybie art. 31 ust. 2, 
/ ' . 
Art. 33. Oeoba zgłaszająca urodzenie dziecka, kt6-

regorodzice pozostają w z\\iiązku małżeÓ,skim, powinna 
złożyć odpis skrócony aktu małżeń;;t' .... ·a lub \" razie nie
m'ożgości złożenia takiego odpisu - ' pisemne oświadc'lt~
nie z wyszczególnieniem danych dotyczących Zd\o\'arcia 
małżeństwa. 

Art. 34. 1. Jeżeli rodzice dziecka nie pozostają y" 
związ.ku małżeńskim, dane dotyczące osoby ojca hęd4 
-wpis'ane tylko w razie uznania dziecka lub w ra.zie usla-

. len ia ojcostwa przez sąd. '. 

2. W braku ta,kiego uznania Iub us ta,lenia ojcostwa 
kierownik urzędu il'tanu cywilnego wpisze do ak tu uro
dzenia dziecka ja...ko imię oj·ca - imię wskazane ' przez 
przedoSltawicięla ustawo-"Ter~o 9ziecka, a w braku tak ieg!> 
wskaz,mia - jedno z imion zwykle w kraju używanych 
oraz jakona:zwisko oj ca - nazwi?ko, matki i uczyni o 
tym w akcie adnotację w rubryce "Uwagi". 

Art: 35. 1. , Je,'.eli uznanie dziecka lub ustalenie oj
costwa przez są<! nastąpi po spoTZądzeniu ' ak tu urod:.:en ia, 
wpiljuje s ię na margi nesie aktu urodzenia wzm iankę do
datkową o uznaniu dziecka lub ustaleniu' ojcostw..a o:az 
o wynikającej stąd w mysI przepisów kodeksu rodzinne
go zmianie nazwiska dziecka, 

2 \V razie unieważnienia uznania dziecka albo w 
raz ie zaprzeczenia oj cosJwa kierownik urzędu stiHHl cy
wilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z Ul'ZE; :::U 

wpisuje do aktu .urodzenia dane wymienione wart. 34 . 
ust. 2 w fbrmiewz.mianki dodatkowej na mi;lrginesie aktu . 

Art. 36. 1. Nie wolno wpisywać do aktu urodzenia 
Imienia ośmieszającego lub nieprzyzwo itego; 

2. Kierownik urzędu .stanu cywilnego odmĆJw i wpi
sania do aktu urodzenia wię{:ej niż dwóch imion. 

Art. 37. l. Jeżeli przy sporzą<lzaniu aktu uroozenia 
nie nadano imienia d7.iecku, każde z iodZiców nioże w 
ciągu miesiąca od ..,porzą<lzenia ak tu podać imię dziecka ' 
kierownikowi urzędu, stanu cywilnego; kierownik urzędu 
stanu cywilnego u czyni wzmiankę dodatkową na margi
nesie . aktu o nada'nill imien ia dziecku. 

2. W razie niepodania imienia w ,terminie przewi
dzianym w us~ 1 kierownik ' urzędu stanu cywilnego we
zwie rodzi,ców dzieck a do złożenia oświadczenia co do 
imienia w ciCjJgu <lwóch tygodni. J~żeli po upływie tego 
terminu rodzice nie zgło,szq imienia dziecka, kierownik 
urzędu stanu c,ywiInego wpisze do aktu-urodzenia jedno 
z imio'Ii zwykle w kraju używanych, czyniąc o tym
wzmiankę do<jatkową na ma rginesfe aktu. 

Art. 38. 1. Jeżel,i rodzice zawierają małżeństwo po 
urodzeniu s.ię dziecka; wpisuje się na ma,rginesie aktu 
utodzenia wzmiankę . dodatkową o zawarciu małżeństwa, 
a jeżeli dziecko jest małoletnie - nadto ci wynikającej 
stąd zmianie nazwiska <lziecka. 

2. Wpis,anie wzmianki określonej w ust. 1 nast:;puje 
na podstawie zgłorSzenia przez rodżiców dziecka okolicz
ności koniecznych 90 <lokonania' wpisu: Zgłoszenie po
winno być dokonane na piśJ.Ilie lub złożone do protokołu 
przy sporządzaniu aktu małżeństwa. W razie niedokoua-
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. liia zgłoszenia przy lSIPorządzeniu aktu małżeń,stwa zgło

szenie może być dokonane w każdym urzędzie .~,ta:nu cy
wHnego. 

3. Jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia określone
go -w u\St. 2, wpisania wzmiltnki dokonuje się na wnLOOek 
osoby zainteresowanej, zgło~zony w urzędzie stanu cy
wilnego, w którym z05tał sporządzony akt mod?-enia 
dzIecka, przy ń.ym fakt pochodzenia dziecka , od małżon
ków powinien być , wykazany dokumentem \publicznym 
(akterl!. małżeństwa, uznania, orzeczeniem 'sądowym). 

4. W razie zawarcia ~ałżeństwa przez rodziców 
dziecka po jego urodzeniu, a przed slpoIządzeniem aktu 
urodzenia, akt ten sporządza s;ię tak, jak 'gdyby dziecko 
urodziło się po zawarciu małZeństwa. 

Art. 39. .1. W razie zgIostenia kierownikowi urzę
du stanu cywilne~o oświadczenia o uznaniu dziecka lub 
o nadaniu dzieckll żony, którego ojciec jes't niezIlany, 
nazwiska jej męża, wpi'suje się w- akcie stanu cywilnego 

. wzmi,ankę dodatkową o uznaniu i wynikającej stąd zmia
nie nazwiska qziecka małoletniego lub o nadaniu nazwi
ska. 

2. Oświadczenia określone w ust. 1 mogą być skła
dane w każdym urzędzie stanu cywilnego'; oświadczenia 
tepowi'IUlY być zgło,szone do protokołu. 

3. Jeżeli Q'świadczenie zostało zgłoszone przed spo
rządzeniem aktu urodzenia dziecka, treść oświad;~zenia 

wpiJSuje się do k5ięgi urodzeń. Jeżeli zostało ono zgło
szone przy spo,rządzeniu aktu urodzenia, .... i a.kcie urO
dzenia wpisuje się nazwisko przysługujące dzLecku na 
skutek zgłoszonego oświadczenia, a V! rubryce "Uwagi" 
wpisuje się adnotację o dokonanym uznaniu i wynika
jącej stąd zmianie nazwiska dzie:cka małoletniego albo 
o nadaniu dziecku nazwiska męża matki. 

4. Przepisy ust., l i 3 stosuje s'ię odpowiednio. w 
przypadku uznania dziecka przed władzą opiekUllczą. ' 

Art. 40. 1. W przypadku przysposobienia umiesz
cza 'Się na marginesie aktu urodz"enia wzmiankę dodat
kową o przysposobieniu. Jeżeli przysposobienie zostało 
dokonane wspólnie przez małżonków, należy w odpisach 
skróconych akt urodzenia, małżeńs,twa i zgonu oraz w 
wyciągach aktu urodzenia wymienić przysposabiąjących 
jako Todziców przysposohionego, chyba że sąd na \\Tnio
sek przysposabiających, przysposoQionego lub jego przed~ 
SŁawiciela 'UJStawowego wyłączył ' powyższy skutek w 
orzeczeniu o przysposobieniu. 

2. ' Przepi's uśt. 1 stosuje się również w przypadku 
przysposobienia dziecka przez męża matki lub ŻOJlę ojca. 

Art. 41. 1. Kto znajdzie dzie'cko nieznanych rodzi
ców, powinien w ciągu siedm.iu dni powiadomić o tym 
Milicję Obywateloską, która po przeprowad?eniu postę
powania wyjaśniającego przekaże jego wynik władzy 

opiekuńczej. 

2. Władza opiekuńcza ustali w miarę możności 

miejsce i datę urodzenia dziecka oraz po zasięgnięciu 
opinii osoby, pod której pieczą znajduje się dziecko, na
da dziecku imię i nazwisko oraz określi, jakie imiona ro
dziców i nazwisko r.odowe matki mają być wpisane do 
llOCtu urodzenia. Nazwi,sko nadane dziecku wpisuje się 
jako nazwi,sko jego rodziców. 

3. Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców 
sporządza się na podstawie orzeczenia władzy . opiekUll
czej w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu 
na mieJsce urodzenia dziecka, Jeżeli władza opiekuńcza 
nie ustaliła miejsca urodzenia dziecka, za miejsce uro
dzenia uważa się miej,sce jego znalezienia . 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli 
nie można ustalić toż,samości 050by pełnoletniej ze wzglę-

du na jej ułomność fiz.'Y.l;zną lub psychiczną albo niezha
ne pochodzenie. ' , ---"': 

~o z d z ia ł V. 

.,;Zawieranie maUeńsłw. 

Art. 42. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeóslwo 

powinna złożyć kierownikOWi urzędu stanu cywilnego: I 

1) od]>is skrócony sV{ego aktu urodzenia; 
2) zaświadczenie zamieszkania albo inny dowód rów

norzędny; 

3) pisemne zapewnienie, Że nie istnieją ok oli c;zno.ś ci , 
które według :prawa wyłączają zawarcie mał:i!eństwa; 

.4) dowód u5tania lub unieważnieniq poprzedniego ma~
żeństwa, jeżeli pożostawaIa poprzednio w związku 
małżeńskim. 

, I 

Art. 43. 1. Dowodem ustaniii małż~ństwa ~ jest: / 

l) odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego m"ałżop.ka, 

2) odpis wyroku orzekaj ącego . rozwiązanie poprżeUniego 
małżeństwa przez rozwód lub odpis skrócony aktu 
małżeństwa z adnotacją o jeg~ rozwiązaniu ' przez 
rozwód; 

3) odpis postanowienia o uznaniu za zmarłęgo 
.stwierdzeniu zgonu poprzedniego małżoąka. 
2. Dowodem unieważnienia małżell's'tWa. jest odpis 

wyroku orzekającego unieważnienie poprzędniego mał

żeństwa lub odpis skr6cony aktu małżeństważ ,,,adnota
cją o unieważnieniu małżeństwa. 

A.rt. 44. Organ nadzoru nad urzędem stanu cy-
, wiJnego, właŚciwym ze względu na miejsce zamieszkania 

jednego z przyszłych ~ałżonków, może udzielić zezwo- ' 
lenia na zawarci~ małżeńJstwa w urzędzie stanu cywHne
go, w kotóriIiP obęgu żaden z przyszłych małżonków nie '. 
ma miej-sca zamieszkania. 

Art. 45. Kierownik urzędu .stanu cywilnego: którem'll 
znana jest okoliczność . wyłączająca ' zawarcie zamierzo- : 
nego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczenia _ o 
W\Stąpieniu w związek małżeński, a IW razie wątpliwości 
zwróci się do organu nadzoru o roZstrzygnięcie, cźy mał
żeństwo może być zawarte. 

Att. 46. 1. Cudzoziemiec obowiązany jest zlożyć 

kierownikowi urzędu stanu cywilnego 'dowód zdolności ' 
do zawarfia małżeństwa według swego prawa ojczyste
go. Jeżeli otrzymanie dowodu jest utrudnione, sąd m<,że 
w trybie postępowania nie~porńego zwolnić cudzoziemca 
od złożenia takiego dowodu. 

2. Osoby o nieokreślonej przynaleiności państwo-' 
wej zawierają małżeństwo według przepisów prawa pol
skiego. 

Art. 47. 1. Zawarcie małżeństwa na'stępuje z za- I 

chowaniem umczystej formy. 
2. Kierownik urzędu stanu cywilnegosprawaza toż

samość osób wstępujących w związek małżeński oraz 
tożsamość i pełnoletność świadków, po czym zwraca się 
do każdego z przyszłych małżonków z zapytaniem, czy 
chce zawrzeć małZeŹlstwo z osobą, której 'imię i nazv/i§ko 
wymienia. Gdy obie o-soby odpowiedzą na to pytanie 
twierdząco, kierownik urzędu stanu cywilnego , ?głasza, 
że wskutek zgodnych oświadczeń obu osób wstało za
warte między nimLmałżeńs'two według przepisów prawa. 

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego w stosow~ym 
przemówieniu wyjaśnia małżonkom społeczne znaczenie 
i wagę ma1Zehs,twa w państwie ludowym oraz prawa i 
obowiązki małżonków. . 
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Art. 48. ,Jeżeli zawarcie małżeństwa następuje z 
ażnych powodów poza lokalem urzędu stanu cywilne

go, kierownik urzędu stanu cy'wilnego sporządzi w miej- ' 
Cli zawarcia małżeństwa protokół stwierdzający złożenie 
rzez przyszłych' małżonków oświadczeń, że wstępują w 
wiązek małieńs-kd, ponadto wymieni w protokole 

'nne dane przewidziane przy zawieraniu małżeilstwa,. 

rotokół podpisany przez rna.t;ionków, świadków . i kle
ównika urzędu stanu cywilnego stanowi podstawę do 
sporządzenia aktu małżeń,stwa. ' 

Art. 49. ' 1. Akt małżeiloSotwa sianowi dowód zawar-
ia związku małżeoo.\iego; powinien on być sporządzony 
iezwłocznie po zawarciu małżeństwa. 

2. Jeżeli akt malżell·stwa nie mógł być z ważnych 
owooów &porządzony nlezwłocżnie po zawarciu małże'ń

"";a, należy go sporządzić natychmiast po u-stdl1iu prze
zkody. " 

4) osoby, które qyły .obecne przyzgQuie hlb naqcznie 
się o nim prżekonały; 

5) administrator domu, w którym ' zgon, nastąpił. 

' 2. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub w innym za", 
kładzie, do zgłoszenia o,bowiąza.ny jem ki~rownik szpi~ 
tala lubzaikładu ałboosobaprzez niego upoważniona. 

'Art. 53. Kierownik urzędu stanu cywilnego sporz~ 
dzl akt zgonu: 

1) po p'rzedstawien.:iu mu karty zgonu stwierdzająceJ ' 
zgon oraz jege prlyczynę lub ' , ' 

2) \po osobiogtY1ll naoczllYm 5twierdzeniu' zgonu. 

Art. 54. Jeżeli okoliczności zgonu były przectmiotena 
dochodzenia organu państwowego, kierownik urzędu 

, stanu cywilnego sporządzi .akt zgonu na podstawie pi"l 
semnego zgłoszenia właściwego organu pallstwowego. ' 

Art. 50. 1. W akcie małżeństwa wymienia się: . '. 
. Art. 55. 1. W akcie zgonu wymienia się: 

1) nazwiska i imiona osób wstępujących . w związek 
małżel1.ski, ich stan cywilny, zawód i miejs'ce za- 1) , nazwi~'ko" imię (imiona), s'tan cywilny; zawód 'oraz 
mieszkania, miejsce i datę ich umdzenia.; miejtSce .zamieszkania 4marłego, a nadto miejsce i da. 

2) oznaczenie mieJsoa i daty sporządzedia ;lktu oraz tę jego urodzen~a lub rok urodzenia; 
miej:sca i daty zawarcia związku małżerl,skiego; 2) datę, godzinę oraz miejs:ce ' zgonu lub znalezienia ' 

, 3) nazwi'sko i imię o~ca, imię i rodowe nazwi~ko matki zwłok: 
'każdej z osób wstępujących w związek małżeilski : 3) nazwisko i imię (imiona) małżonk,a osoby zmarłej. 

4) naZwiska i imiona świadków, ich zawód i wiek oraz a jeżeli ma12xm ek ten źyje - jego miejsce zamiesz-, 
miej.sce ich zamieszkania: ' kania; 

5) stwierdzenie, Że o'soby "l'stępujące w związek mał- ' 4) nazwiska iimiqna rodziców zmarłego: 
żeński złożyły publicznie przed kierownikiem urzędu , 5) nazwisko i imię (imiona), rok urodzenia, zawód 
st anu cywilnego zgodne , oświadczenia, że w5tępują mie}sce zamieszkania O\Soby zgłaszającej zgon; 
w związekmałżell,ski; . 6) dane dotyczące szpitala lub zakładu, który dokonał 

6) na żądanie żony - jej oświadczenie o zachowaniu zgłoszenia., 

dotychc:z,a,sowego nazwiska i doda..w do niego na- 2. Jeżeli zyłaszają.cy nie posiada , wiadomości () 
zwiska męża. . niektórych danych wymieniCilnyćh w u&t. 1, należy to za'~ 
2. Obywatelka polska, która przy ' zawieraniu' mał- znaczyć Y" akcie zgonu. , 

-Art. 56. W akcie zgonu .osoby 
eń6twa za granką w obcym urzędzie stanu cywilnego .. 
ie złożyła: oświadczenia o zachowaniu dotychc.za'5o~ve!Jo 

a2;wi.ska . (U6t. l pkt 6), może Złożyć takie oświadczenie samości wymienia się: 
o nie ustalónej toż~-

c1ągu9Ześciu miesięcy 00 \lnia zawarcia małże'ilstWa:. 
wiadczenie to: powinno być złożone we wniosku o wpi

aktu małżeń'5twa ·do ksiąg stanu cywilnego w 

Rozdział VI. 

Akta zgonu. 

Art. 51. 1. Zgon osoby należy najpóźniej w ciągu 
rzech dni zgłosić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, 
, którego okręgu . nastąpił zgon. 

2. Jeżeli zgon: na.stąpił wskutek choroby zakaźnej, 
głotSzenie powinno na'stąpić w ciągu dwudziestu czterech 
odzin. 

3. O ~nalezieniu zwłok na:leży niezwłocznie zawia
omić prokuratora lub .organ Milkji ObywateLskiljj albo 
rezydium gromadzkiej rady narodowej lub rady nar o
owej osiedla. O znalezieniu zwłok .organy te zawiada
iają urząd stanu cyWilnego w\ciągu dwudziestu C:lte-

ecll gbdztn. ' 
, 

. Art. 52. t. Do zgłoszenia zgonu obowiązańi są w 
, olejności niże.1 ustalonej: ' 

1) małżonek lub dzieci zmarłego, 
2) najbliisl krewni i powinQwaci zamieszkali w miej 

IS'cowośd, w której zgon ndiStą.pił; ' 

3) osoby za.mieszkałe w lokalu, w którym nastąpiłzgall 
lub znaleziono zwłoki, 

1) datę, godzinę, miejsce 
zwłok oraz ich stan: ' 

okQliczności znalezienia 

2) płeć oraz przypuszczalny rok urodzenia zmarłego, ' 

3) znaki rozpoznawcze zwłok; 

4) odzież oraz inne przedmi.oty znalezione przy zmarłym 
. wraz z ichopi.sem. 

Art. 57. Jeżeli pochowanie zwłok nastąpiło przed " 
sporządzeniem aktu zgonu, kierownik urzęd,U stanu cy
wilnego s,porządza akt zgonu po przeprowadzeniu postę-
powania wyjaśniającego. ' ' 

Art. 58. 1. W rauie stwierdzelllia zgon].lw trybie 
pbstępowania ni~rnego akt zgonu e.porządza się w . 
urzędzie stanu cywilnego, w którego okręgu , nastąpił ~ 
zgon: jeżeli miejsce zgonu n ~e zoS'tało stwierdzońe lub 
znajduje się za granicą, akt zgonu sporządza się w urzę
d~ie stanu cywHnego, w którego okręgu , zmarły miał 

o's'tatnie miejsce zamieszkania, a w braku takiego miejs ca 
- w Urzędżie Stanu Cywilnego Warszawa-Sródmieście. 

• 
2. W razie uznania orS'Oby za zmarłą akt jej zgonu 

spoTZądza się w urzędzie stanu cywilnego, wktóreg() 
okręgu oSoba ta mia'ł.a ostatnie miejsce zamieszkania, W 
braku zaś takiego miejsca - w ' Uriędzie Stanu Cywilne
go War,szawa-Sródmieście . 

3. VV rB.zie uchylenia po-s,ta.nowienia o uznaniu z-a 
zmarłego. lub Q stwierdze.niuzg~Jlu akt zgonu skreśla się •. 

" 
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Przypadki szczególne rejes!raCji stanu cywilnego. 

Art. 5~ •. 1. Fakt urodzenia, małżeństwa · liłb zgonu, 
który na.stąpił za graIli4 :ą i nie został zarejestrowany w 
zagranieznych księgach staliu cywilnego, może być za
rejestrowany w kS'ię{Jach krajowyćh na zarządzenie orga
nu nad zoru, właŚciwego r.e względu na miejsce zamiesz
~ani,a wnioskodawcy. 

I 

2. Gdy. wnioskodawca' mieszka za granicą; właściwe 
do wydania zarządzenia jest Preozydium Rady NaTod4wej 
w m, .st. WąI'S'zawie. 

Ar't. 60., 1. W celu ,sporządzenia aktu ,stan1,l cywil
nego za granką oby.:watel p@lsk'i może otrzymać zaświad

/ CŻ'enie stwierdżające, że pOsiada zdolność , prawną wy
ma'ga.ną w~ług prawa ' polskjego dla dokonania czyn

_ noścI, stanowiącej pod,stawę do sporządzenia aktu. 

2. ' .Za.ś'wiadczenie takie wydaje organ nadzolU wła
ściwy Ze względu na miejsce o,statniego zamieszkania w 
Polśce osoby zainteresowanej, w braku zaś takiego miej
sca - polski urząd konsularny. ' 

3. Zaświadczenie o zdolności prawnej .obywatela 
polskiego do zawarcia ' małżerl..stwa zagranicą wydaje 
polski urząd konsularny również wówczas', gdy osoba 
,za,interesowaną. wprawdzie z!,!mies1;kiwała w kraju, lecz' 
opuściła 'go przed ukbń,ezeniem, 16 roku życia; 

Art.1 61. 1. Do rejestracji stanu cywilnego obywa
teli polskich za granicą uprawnieni są wyznaczeni przez 
Ministra Spraw , Zagranicznych. pracownicy służby ' kon
sularnej, a w krajach, w kt órych nie' ma urzędów kon
sularnych ' --; 'pra,cownicy 'S'łu~by dyplomatycznej. 

~ , .' 

\ 2. Jeżeli nie wyznaczon9 pracownika do prowadze
nia rejestracji stanu cywilnego, kierow ntk- urz"ldu kOI~ 
sularnego, a w krajach, w których nie ma urzędu kon
sularne.go - kierownik urzędu dyp~omatycznego, jest 
uprawniony do przyjmowania ' od obywateli polskich za
mierzających zawrzeć małżeństwo oświadczeń, że wstę

pują w związek małżeński. 

Art. 63. 1. Akt stanu cywilIiego sporządzony za 
granicą nie w. polskim urzędzie konsula.rnym "(dyploma
tycznym) może być . z urzędu: lub za zezwoleniem organu ' 
nadzoru na wniosek 'osoby~ zainteresowanej wpisany do . 
ksiąg stanu cywilnego urzędu właściwego ze ~",zględu 

, na miejs·ce zamieszkania osoby, której akt dotyczYI a je
żeli o'soba ta nie ma w kraju miej,sca zamieszkania -
do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Wa,rszawa-$ródmip.śde . 

2. Wpis anie wzmianki dodat kowej lub~lokqnn:nie 
przypisku w akd e stanu cywilnego na podst.a,:w:le , orze
czenią sądu państwa obcego może na;stąpić WÓWC Zfi::l " 

jeżeli 'Orzeczenie ,sądu państwa obc,ego zOlStan~e lJ Zna~~ 
prz~ 6ąd wojewódzki. Uznanie na:stępujew trybie po~ 
stępowania niespornego. 

3. Wpi'sanie , wzmianki dodatkowej , lub doko'I1anie 
przypisku na 'Podstawie, innegQ d9k'llment'll poch,jdzącego 
od władzy obcej wymaga zezwolenia organu nad zoru. 

Art. 64. ' Na pod<;tawieaktu stanucywiIn~Q. 'Spo ; zą
dzonego za granicą wpisuje się z urzędu 'wzmianki do
datkowe lub lH~ypi.ski w akcie stanu cywilnego sporzą
dzonym w księgach krajowych, j eżeli zagranL:zny ak t 
stanu cywilnego przesłano do-kraju w w ykonan iu' umowy , 
międzynarodowej przewidującej wzajemną :wymianę ak- ' 
tów stanu cywilnego. . 

Art. 65. 1. W celu zarejestrowania tirodżen i zgo
nów, które nastą.piły na polskich statka,ch' morskich i po
wietrznych, kapHam.owie statków wpi-suj ą w' form ie pro- o 
tokołów do dzienników okrętowych ' (pokładowych) d ane 
dotyczące tych f,a~tów . 

). Protokół powini.en być poopi-sany przez "tlwóch 
świadków, którzy 6,twierdz~ją fakt urodzenia lub zgonu. 

Art. 66. 1. W. protokole dotyczącymuI-Odzeni a wy
mienia się nazwisko, imię i płeć dziecka, datę i ':>k reśle
nie miejSCa urodzenia, jak również imiOiIla i nazwiska 

, oraz miejsce z,amie,szkania r,odziców dziecka i 'ich z:lwód. 
2. W protoko'le dotyczącym zgon\! wymienia - się 

imię i nazwislk<? ~marłego , datę lub rok oraz mieJsce jego 
urod.zenia, miej.sce zamieszkania i zawód" . określenie 

. miejs,ca zgonu, i~iona i nazwiska rooziców oraz przy- . 
czynę zgonu. 

3. Protokół stwierdzający złożenie takich oświad- Art. 67.. 1. 'W celu wpisania treści protokołu do 
czeń z zapewnieniem osob zainteresowanych, że nie za- ksiąg stanu cywilnegc kapitan statku przesyła. odpis pro
chodzą .okoliczności wyłączające . zawarcie przez nie mal_' tokołu do najbliższego polskiego urzędu konsularnŁ'go 
żeństwa, ' podpisany przez małżonków, świadków i ki e- ': . albo do urzędu stanu 'cywilneg,o właściwego dla najbliż-
rownika urzędu konsularnego (dyplomatycznego), sta- szego portu polskiego. ' 

. nowi podstawę do siporządzenia aktu małżeństwa w Urzę- 2. Urząd, który , otrzyma protokół, przesyła go. do 
dzie Stanu Cywilnego Warszawa-Sródmieście. urzędu stanu cywilnego właściwego 'ze względu na miej

sce zamieszkania osoby, której PJotokół dotyczy, w bra
ku zaś takiego miejsca - do Urzędl1 Stanu Cywilnego 
Warszawa-Sródmi.eście. 

Art. 62. 1. W razie niemożności rejestracji w pol
skim urzędzie konsularńym (dyplomatycznym) urodzenia 
lub zgonu obywatela polskiego za granicą , gdy jedno
cześnie zachodzi niemożność Jub trudność rejesttdcji 
teg.Q faktu w obcym urzędzie .stanu cywilnego, zgłoszenia 
możnadok.onać w 'urzędzie stanu cywilnego w Kraju za 
pośrednictwem po lskiego urzędu konsularnego (dyplo
matycznego) lub pełnomocnika ustanowionego pełnomoc
nictwem szczególnym urzędowo poświadczonym. 

2. W prztpadkach przewidzianych w ust. 1 zgło
s'ZeJI1ie na.stępuj e: jeżeli chodzi,o akt urodzenia - w urzę
dzie stanu cywilnego, w którego okręgu rodZice dziecka 
lub jedno z nich 'mien ostatnie miejsce .zamieszkania w 
kraju, jeżeli 'laś chodZi o akt zgonu - w urzędzie stanu 
cywilnego, w którego okręgu zmarły miał ostatnie miej-

" sce zamieszkania, w kraju; , w braku takiego miejsca za. 
, mieszkania włilściwym w obu przyPadkach , ' jest Urząd 

Stanu Cywihlego , Wars~awa-Sr6dniieście. , '- ,. .' 

., , 

Art. 68. 1. Urodzenia i zgony na okrętach .wojen
nych ' w-p1suje się do d~iennika okrętowego zdarzeń, 
uW1SJlędniając w ~im dane, wymienione wart. 66. 

2. Odpis . dokonanego wp1su dowódca okrętu prze
syła ~o najbliŻlS1Zęgo urzędu konsularnego albo do urzędu 
stanu cyw)lnego właściwego ~a najbliż'szego portu pol
skiego. Przepis art. 67 ust. 2 stosuje się odpowtednio. . 

Art. 69. 1. Rejestracji urodzeń i zgOl'JÓW, kt,)re na
stąpiły na polskich woJskówy-ch statkach powietrzn)"E:h, 
ąokonuje się na podstawie zgło.szeń składanych przez 
władze portu lotniczego, w kt9rym e tatek , ląduje: ' . 

2. ' Urodzenia i zgony, które nastą.piły na polskich 
wojsk()w:ycp. ;. !jt~tkach ,.p.owJe.trznych , ·PQza·' granieami Pań- ' 
sŁwa,wpi.Suje się do dzieI1Ąika pokładowego , zdarzeń. 

. Przepisy art. 68 stosuje się odpowiednio. 
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Art! 70. 1. Akta zgonu żołnierzy w czynnej ,służbie 
wojskowej j :przydzielonych do jedno,stekwojskowych 
. innych ooob cpoległych( lu'hzma·tłyth w · z~iyiązkil ' z -dzia
łaniami ' wojennymi sporządza . urząd stanu c ywilnego 
okręgu, w którym zmarły miał ootatnie miejsce z.amiesz
kania, a w braku takieg.o rriie}sca - Urząd Stanu Cywil
nego Warszawa-Śródmieście. • 

Art. 76. Akta stanu cywilnego, .ich odpi-sy i wyCiągi 
, sporząd~a się na dmkach ścis<lego zarachowania według 

wzoru jednolitego dla poszczególnych rOdzajów: akt . 
• ~ ". -" - >.,,: 

2. Akta "zgonu żołnierzy i innych osób wynlienio
n:ych w ust . 1 sporządza się na podstawie zgłoszeń Goko

.. nanych :przez właściwe organy, które określi Mini st er 
9brohy NarodDwej w porozumieniu z Ministre:n S;l r.:1YI 
W ewnętrzn ych. 

R o z d z i a ł VIII : 

Wypisy .z ksiąg stanu cy~lnego . . 

Art. 71. 1. Odpl.szupelny i odpis skrócóny oraz 
, ,. .W,y:cią.g z aktu stanu cy~wilnego wydaje się tylko na żą-

. danie organupań~twowego, osoby, której stań cywilny 
został w ' akcie oSwrierdzony, jej wstępnego, zstępnego, 

ałżonka lub przed~,t awiciela ustawowego, a na ' żądanie , 
innych .osób - za zezwoleniem org~nu nadzoiru. 

2. Przepis ust. 1 .stosuje lSię również w razie żądania 
zaświadczenia o dokonanym w księgach s'tanu cywilnego 
wpisie l~b za$wia,d·czenia stwie l'd.7.ająceIJo, że wpisu w 
księgach nie ma al'c ... też, że księgi stanu cywilnego 
zaginęły lub uległy zniszczeniu. 

Art. 72. 1. 
stępujące dane: 

W wyciągach umieszcza się tylko na-

1) w wyciągu z aktu urodzenia -nazwisko i imię, miej
scei da tę urodzenia oraz imiona rodzi ców oso'by, 
której akt urodzenia dotyczy; 

2) W wyciągu z aktu małżeil·stwa - nazwhska i lmlOna 
małżonkóvr, miejsce i datę zawarcia małż"il :,twa, da-

. tę wyroku orzekającego rozwód lub uniew<iżaienie ' 
małżeństwa; \ . . 

3) w "'vy~iągu z aktu zgonu - nazwi<sko i imię zmarłe
go, miejrsce i datę zgonu, datę urodzenia lub rok uro
dzenia i stan cywilny zmarłego . 
2. Na w,niosek osoby zainteresowanej wydaje ~ię 

uproszczony wyciąg z aktu urodzenia z pominiąciem 
imion rodziców. 

Art. 73. W odpisach skrócony ch umieszcza się 
oprócz danych wymienionych wart. 72 ust. 1 na,stępuj ące 
dane: 

\ 

1) vi odpisie aktu urodzenia - nazwisko ojca, rodowe 
nazwisko matki oraz ich zawód; , 

2) w l'ldpisie aktllmałżeń·stwa - miejsce, datę urodze
nia i zawód małżonków oraz nazwi,sko i imię ojca, 
imię i rodowe nazwisko matki każdego z małżonków; 

3) w odpisie aktu zgonu - miej.sce zamieszka.nia zmaT-
. łe-go, mieJsce jego urodzenia, nazwisko i imię pozo- ' 
stałego małżonka lub wzmiankę o' tym, że ~marły ' 
nie po·zostawał w związku małżeńskim, OTaz nazwi-
ska i imiona ro'~w zmarłego. . 

Art. 74. W wyciągach i odpisach skróconych podaje 
się treść ' aktu w postiic.i ostatecznej z uwzględni·miBn1 
wzmianek dodatkowych oraz z pominięćiem słów, ~dań 
lub ustępów ·skreślonych. 

Art. ,,77. Prawo przeglądania ksiąg stanu cywilnego 
przysługuje jedynie prze(lstawicielom organów państwo

. wych na . pod5ta}'li~, pisemnego l1po~ażni~nia. O~gan nad
zoru moze zezwolIc na rrzeglądame kSIąg takze przed
stawicielom organizacji społe-cznych. 

* ' 
R o z d z i a ł IX. ' 

.Przepisy karne. ' . 

Art. 78. 1. Kt~ nie ~opełnir;:; termj,~ie obowiązku 
zgłoszenia w urzędzie IStanu cywilnego faktu urodzenia 
lub zgonu, podlega karze grzywny do 50'0 zI. fi 

2. GrzyWny nie wymierza się, jeżeli pomimo niedo
konaniaz{;!lo.szenia przez ÓJS'Obę do tego obowią'laną akt 
stanu cyv,rUneg? został spo,r,z;ąctzony ,:.,re właściwymcza:
sie. 

3. Orzekanie na.stępuje w trybie orzecznict\va karno .. 
administracyjnego . . 

R o z....dz i a ł X. 

Prze~isy prz.ejściówe i końcowe. 

Art. 79. 1. Do czasu wydania prz,episów przewi-
. dzianych w ust. 3 niniej,szego artykułu urzędy stanu cy

wilnego przy prezydiach gromadzkich rad narodowych 
i rad narodowych osiedli dokonują następujących czyn
ności: 

1) przyjmowania oświad,czeń o WAtąpieniu w związek 
małżeńGki; . _ 

2) sporządzania akt małżeństw, urodzeń i zgonów, wy
dawania z nich wypi,sów OTaz dokonywania wzmia
nek dodatkowych, przypisków i adnotacji; 

3) przyjmowania oświadczeń o uznaniu dzie::ka oraz 
o nadaniu dziecku nazwiska przez męża jego matki., 
2. Czynności, które nie są objęte zakresem dziil ła

nia urzędów stanu cywilnego przy prezydiachgromadz
kich rad narodowych i rad narodowych osiedli, dokony
wane bęqą przez urzędy stanu cywilnego przy prezydiacn 
miejskich rad narodowych miast stanowiących siedzibę 
prezydiów powiatowych rad narodowych. 

3. Minister Spraw, Wewnętnnych może w drodze 
rozporządzenia przekazać urzędom stanu' cywilnego przy 
prezydiach gromadzkich rad narodowych i rad '1arodo
wych osiedli dokonywanie. poza czynno,ściami określo
nymi w · ust. 1 także innych czynności należących do za-
kresu działania ' urzędów .stanu cywilnego. ' 

Art. 80. ,Osoba, której akt urodzen~a, ' sporządzony 
przed dniem wejścia w życie ninieJszego dekretu, nie wy_ 
mienia ojca, może żądać wpisania 0.0 aktu urodzeni~ jed.
nego z imion powszechnie w kraju używanych jak o 
imienia oj,ca oraz "nazwi'ska m1l!tki ' jako nazwiska oj ca. , 
Ządahie to może zgłosić również przedstawiciel ustawo'wy 
osoby, której akt dotyczy. Kierownik urzędu stanu ,cy
wilnego dokonuje odpowiedniego wpisu w formie " I . 

wzmi<:tnki dodatkowej na marginesie aktu. 

Art. 75. 1. Odpi-sy.. zupełne stanowią doS'łowne po- , 
wtórze~ie treś·ci akt wraz ze wszY'stkirrii 'Wzmiankami do
datkowymi;treść przypisków podaje się~edynie na wy

':" , , raźne ,żądan.ie osoby zainteresowanej. 

Art. 81.. 1. Jeżeli orzeczenie o przysposobieniu do
konanym w;spólnie . przez małżonków . za:stało wydiine 

, przed dniem wejścia w życie niniej~zego dekretu, przy
E!posa'biający i przYlS'posobiony mogą ztożyć kierownikowi 
urzędu' stanu cywHnego :zgedny wni:c;)sek o w.ymięnianie 

:'przyspOsahiających ' jaKo rodziców w odpisach skróco
nyc:h ' aktów ur·odzenia, małżP,ńetwa' 1 zgonu " ' przyspooo-

. .':f;. ' ' '-·· ~: . : · t~ akt ~ta:n'i:i ' cyWi'ltie-go '61Xirządzonych 'przed dniem 
, ', l stycznia 1946r .... mogąbyć , wydawane 'odpisy według 

jednoUtego wzoru ustalonego dla odpisów zupełnych. bionego oraz w wyciągach'jegb 'aktu urodzenia. . 
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2. Przepits ust. l ' stowj'e się również w przypadku 
'przY6posobienia dzięcka przez męża matki rub żElnęojca. 

Art. 82. 1. Dl;iecko nieznan.ych rQdziców,którego 
ak<t urodzenia został 'sporządzony przed dni,em ~eJścia w 
tycie niniej-szego dekretu, lub przedstawiciel l!stawowy 
tego dziecka może złO"qć wniosek ,do wł3.dzy opiekuńczej 
o ustalen.ie danych wymietldonych wart. 41 ust. 2. 

2. , Orzeczenie władzy; o.piekuńcze{ stanowi ' podsta
wą do wpisu wzmj.~i dodatkowej na I!l.JllgLtJ.~Jie aktu 
urodzenia. 

AI1. 83. Wnioski o,/Q<itworzenie i uS1talente treści 
akt .tanu cy'Wilnego, które ' 'wpłynęły 40 sądów przed 
dniem wejścia w życie niniejl9Zego dekretu, pOdlegają 

, ro~maniu przez ' slldy w trybie dotychczasowym. 

Art. 84. , 1. Wypisy (odpiJsy zupeł!ne. odpiS'yskr~
cone i wyciągi) ,z lr,SJiąg ,p.rowadzonych przed dniem 1 
s1yoznia,J946 ;r" :wy,daJ;le p~ęz os~by, które~) prowadziły 
wyzn~n.io' ... :ą rejestracj-ę ,stanu ' cY'.villIleg.o, nie m~ją mocy 
'dokumentu f.'ub1icznegó. ' 

.2. Prze'pf$ 'ust. 1 nie dotyczy wy!p1sów, które przed
dniem wejścia w życie niniej6'Zego dekretu ZOiStaly zło
Ż()IllQ Vi ISq<lach, urzędach, instytucjach pańlstwowych lub 
społecznych bądź zalegalizowane przez organ nadzo.ru lub 
przez polskie urzędy ko,nsulame (dyplomatyczne). 

3. Treść wy:p~ów, o których mowa w ust. 1, może 
by(: na wDIlos$: osoby :reinteres<rwanej lub z urzędu wp>!
Bane. do ksiąg staną cyw'ilnego w razie całkowitej lub 
częściowej utr~1y męgi, jak również wówczas, gdy księ
ga., ]I której wypis był ·sporzl.ldzony, nie znajduje się w 
posiadaniu urzędu lSlanu cywHnego. Wpilsanie na5tę.puje 
dA) biąg urzędu właściwego ze względu na miejsce spo
rz~zenia aktu. _. 

7 ' . 
.f. Odpisy zupełne z luriw eprzed 1890 r. wydane po 

wejściu w tycie ninil!js-zego d.ekretu przez osoby nie bę-
4.\~ 1d~1 U:1'zęd6w stanu cy\Y'Hnego ' mogą sta
ilOWićpodsta:wę do wpilsanta ich treści do lcsią.g 9f.anu 
cywiGlego unędu właściwcago 'Z8 względu na miejsce 
~zenia odplisu. 

Art, 15. ' L Zach"wuj, moo akta manu cywilnego, 
fPOn;~ Vf Okresie' od ' dńia 1 W1~n!al939 r. do dnia 
llltycm1:a 1~ r.W trybie śWieckiej reje8'tracji stanu 

cywilnego 'na ohsźarac4, które w dniu 1 wrze~nla 1939 r. 
wchOdziły w skład Państwa PoIskiego, a na których w 
IJlyśl prawa polskiego . obowiązywały przepisy o Wfina
niowej , rejootracji etanu cywilnego. 

2. Jeżeli to samo zdar:zenie ' zostało s1wierdzone· 
aktem stan1,l : cywilnego, sporządzonym na podstawie , 
przepisów o wyznani9wej rejestracji stanu cywilnego, 
L ak'tepl, o"którym -morwa w ust. f, jeden z tych aktów 
pOdlega unieważITi~iu w trybie art. 27 ust. 1. 

3. - Zachowują moc dowodową księgi przeznaczone 
do rejestracji, urodzeń, małżeństw i zg-on6w, prowadzone ' ' 
do dnia i stycznia 1946 r. przez PoLski Narodowy Kościół 
Katolicki oraz przez Polw Kościół Starokatolic]d. 

" Art. 86. 1. Tracą moc: 
1) dekret z d.D.ia 2:5 września, 1945 r. -- Prawo (, aktaell 

stanu cywHnego (Dz. U. z 1945 r. Nr 48-, poz. 272, 
oz 1948' r. Nr 24, poz. 161 i Nr 36, poz. 252.- z 1950 r. 
Nr 3'4, poz. 309, Nr 49, rpoi. 4'53 1 Nr 51, poz. 468 
i z 1951 er. Nr 22, poz. 172); -

2) dekret z dnia 25 wtiesn~ 1945 r. -- Przepisy wpr~ 
wac.lzające rprawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 
7. 1945 r. Nr 48, .poz. 273 Iz 1948 r. Nr 36, poz. 25211 

, a) dekret z dnia 22 pażdziernika 1947r. o ustalaniu tre
ści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego 
(metryk) obywateli 'polskich (Dz. U. z 1941 r. Nr 65, 
poz. 392 i. z 1953' r. Nr 9, poz. 28); \' 

4) art. 5 i 13 dekretu z dni,a 10 Ihstopadal94'5 r. ozmia"
nie i u-staIaniu imion i na'Ew'isk (Dz. U. Nr 56, poz.; 
'310). 

2. Do czasu ',>:ydanla przepisów wyrilieniO!l1ych ' VI _ ' 

art. 20 zachowują moc §§ 31 -- 33, 36 i 37 I'oz.porządzenia ' 
MiniJStrów Administracji Publicznej ,. '1 Sprawiedliwości 
z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa 
o &.kt&c,h stanu cywilnego oraz przepi6ów wprow:adzaj~~ 
eych to prawo (Dz.. U. Nr 54, pm. 304). ' 

( 

A~. 87. Dekret wchodzi w życie po upływie dwócll 
miesięćy od dnia ogłoszenia. 

- . 
Przewodniczący Rady Pa.ństwa: A. Zawadz/d 
Sekretarz Rady ParurtWa: M.; Rybleki ~ , 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ' 

z dnia 18 C~eTWca 1955 r. • 
zmIenIafąt'e r'o'zpórzątłzenłe zdnła 26, patdzlemlka 1954 r. w sprawde uposat.eDla lekarzy l ,lekarzy dentystów. 

Na IPO<1&tawie art. 24 i 31 Utit. 2 ustawy z dnia 28 paź
(1ziernika 1948 r. o ~akładach społecznych służby zdrowia . 

~
: .' lanowej gospodai'ce w służbie w!owia (Dz. U. z 1948 x, 

lf 5'S, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 321 i z 1951 r. Nr l, 
, . 2) zarządza się, co następuje: ' 

§ 1. W r~orządzeniu Rady Min1strów , z dnia 
:f' 9,pa~ziemi.ka. 1954 r. w sprawie uposa.żenia lekarzy. 1 
~,arzy dentystow (Dz. U. Nr 48, poz. 229) § 16 otrzymuje 

. 'rzmienie: - ' , 
,.,§ 16. t. Do e'ZdiS'U wydania odrębnych przepisów o 

~
~~e,niu fachowych ,pracown~ków .~łużby zdr?wla za
. QD.lOlIlych, w cOrganach adm.ilIl.lstracJl -,- przep1Sy §§ 1, 
, 8 - 12 ze 'zm1a.nam1 określonymi w ust. 2 i 3 S't06uje 

się OIdpowi.ednlo do: ' -", ' 

.1) lekarzy i lek&I"lY dentystów zatrudnionych w wy
działach (od~zlałach) zdrowia ' prezy-?iów rad naro
d:owych, 

2) lekarzy 1 lekarzy dentystów za<tx:udnionych w w'f'4 
działach ,zdrowia dyrekcji okręgowych kolei part~ ' 
stwoWY91, ' 

3) lekarzy zatrudnionych w' przedsiębiorstwach uzdro-; 
wiskowych. ' ' ' 

2. ' Dodatek Za specjalizację przysługuje lekarzom 
wymienionym w UlSt. 1 niezależnie od charakteru wykI>'! 
nywanych obowiązków. , 

3. Op,rzyznaniu srtawki VI t pra.cownikom wymie-; 
nionym vi ust. 1 pkt 1 decyduje prezydium rady naro
dowej za zgOdą Ministra Zdrowia, w-yffi,ienionym w ust. 1" 
pkt 2 - dyrektor akręgu koleI państwowych za zgod~ 
Minhc;tra Kolei, a wymienionym w pkt 3 - dyrektor Cen~ 
tralnego Zarządu UzdroW'hiik za zgodą MinIStra. Zdrcrwia. 

4. Prezes Rady Ministrów ustali dla wydziałów., 
(oddziałów) zdrowia prezydiów rad narooowych f prŻed., 
sięb10rstw uzdrowiskowych na wniosek Ministra ZdrOot - ' ) 
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