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USTAW A 

Z dnia 29 września 1986 r. 

Prawo () aktach st~u cywilnego. 

Rozdział 
1 

Przepisy ogólne. 

" Art. ' 1. Ustawa reguluje sprawy związane z reje
stracją ur9qzeń, malżeiistw oraz zgonów, a także sprawy 
dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan 
cywilny osób. 

Art. 2. Re jestracji stanu cywilnego osób dokonuje 
się w księgach stanu cywllnego w .formie aktów uro
dzenia,. małżeństwa oraz zgonu. ' W księgach stanu cywil
nego dokonuje się także innych wpisów przewidzianych 
w odrębnych przepisach. 
i . ' 

Art. 3. Stan cywilny osoby stwierdza się napodsta-
wie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego. 

Art. 4. Akty stanu cywilnegó stanowią wyłączny 

dówód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność 
. z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowa

niu sądowym. 

Art. 5. Księgi stanu cywiln.ego prowadzi się w urzę-
aach stanu cywilnego: ' . . r 

Art. 6. 1. Czynności z zakresu rejesJracji stan\.! cy
wilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, 
który _ jest terenowyP1 organem administracji państwowej 
o właściwości . szczególnej stopnia podstawowego. . 

2. W miastach liczących do 50 tys. mieszkańców 

'oraz w gńlinach funkcję organu, . o którym' mowa w ust. l, 
. moze pełnić również prezydent miasta albo naczelnik 
'miasta lub gminy, w razie ' niemożności wykonywania 
tej ' Iunkcji .przezkierownika urżędu. 

Art. 1. 1. Czynności z zakresy rejestracji stanu cy
wilnego dokonuj'e się w formie : -

. . ' ~ 

1) aktu stanu cywilnego, ·. 
2) decyzji, 
3) postanowień w sprawach określonych wart. 24, 25 

i 89 

chyba że · z przepisów ustawy ' wynika inna forma za
łatwienia sprawy. 

2. Odmowa dokónania . czynności związanych . z reje
. stracją stanu cywilnego, nie ' przewidzianych w ustawie, 

a mogących mieć ' wpływ na stan cywilny osób, nastę- · · 
puje w formie decyzji. 

Art. 8. 1. Nadzór nad rej estracją stanu cYwilnego 
sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Nadzór nad czynnościami z zakresu . rejestracji 
stanu cywilnego, dokonywanymi przez konsula lub ' osobę 

wyznaczoną do wykonywania funkcF konsula, ukreślają 

odrębne przepisy. 

Art. 9. Ilekroć · w ~stawie jest mowa o konsulu, ro
zumie się przez to także osobę wyznaczon-ą do wykopy
wania funkcji konsula. 

Rozdział 2' 

Właściwość miejscO\va M sprawach rejestracji stanu 
. cywilnego. . 

Art. ·10. ' L Urodzenie oraz zgoń osoby rejestruje . się 
w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia. 

. , 
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2: Jeżeli dziecko urodziło się na polskim statku 
morskim lub pOwietrznym, takie zdarzenie rejestruje się 
w 'urz~dzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy 
Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 

~ , 
3. 'W rażie 'stwięrdzenia zgonu lub uznania za zmarle~ 

go w postępowaniu sądowym albo w razie zgon'u osoby 
na' polskim statku morskim lub pow~etrznym, zgonu żol- '. 
nierza w czynnej służbie wojskowej ' i innej osoby przy
dzielonej do jedriostki wojskowej, poległych lub zmarłych 
w związku z dzia,łaniami wojennymi - zgon rejestruje 
~ię' w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy 
~ródmieście miasta stołecŹIlego Wa:sze.wy. - , ' 

Art. ił. ' 1. , Jeżeli żadne ' z rodziców dziecka nie ma 
miejsca - zamieszkania ~a obsżarze właściwościurz,ędu 
stanu cywilnego, o którym mowa wart. 10 ust. 1, zgło

szenia urodzenia dziecka można ' dokonać w urzędz1ę 
litanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub 
jednego z nich. 

2. W wyjątkowych wypadkach zgłosze'nia zgonu 
można dokonać w , urzędzie! stanu cywilnego ostatnie'go 
rniejscazamieszkania zma-rłeę)'o lub miejsca ' jego pocho
wania. 

3. W- wypadkach; o których mowa w ust. 1 I 2, spo
rządza się protokór- zgłoszenia urodzenia lub zgonu J prze" 
syła się go 'niezwłocznie do urzędu stanu · cywilnego l 
miejsca urodzenia dziecka ' lub miejsc'a zgonu , osoby w 
celu spo'rządzenia odpowiedniego aktu stanu cywilnego. , , ' 

Art. 12. 1. Zawartie ' małżeństwa nastęlJUje w urzę
dzie stanu cywilneg() mie jsca zamieszkania jednego 
z przyszłyCh małżonków. 

2. Jeżeli zaehodzą uzasadni0l1e' przyczyny, kierownik 
urzędu stanu cywilnegp miejsca zamieszkania jeclnego 
z przyszłych małżonków, na ich wniosek, zezwala na 
zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnegq innym 
l1iż wymienIony w ust. ,1. 

3. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio 
, życiu jednego z przyszłych małżonków, ' małżeństwo może 
być -zawarte prz~d kierownikiem każdego urzędu , staDU 
cywilnego, bez potrzeby uzy~kania zezwolenia, o którym 
mowa w ust. 2~ 

Art. 13. Odtworzenia ' aktu stanu cywilnego, wpisania 
treści aktu stanu cywilnego sporządzonegq za granicą ' 
do polskich , ksiąg stanu cywilnego lub zarejestrowania 
w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które 
nastąpiły zagranicą, dokonuje się , w urzędzie stanu cy
wilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba że 
przepisy 'ustawy stanqw'ią inaczej. 

• .4. 

Art. 14. 1. Oświadczenie o uznan'iu dziecka Jub na
daniu , dziecku, ,nazwiska męża matki, ' oświadczenie , mał-

. żonka rozw1edzionego, o · powrocie do nazwiska, które' 
nosił ' przed zawarciem małżeństwa; oraz wniosek o wpi
lanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że 

rodzice dziecka zawarli małżeństwO, można złoż,yć w 
każdym urzędzie stanu cywilnego. 

2. Jeżeli ' jed~a'k oświadCzenie o uznantu dziecka zo
stało złożone ' przed konsulem i dotyczy dziecka urodzo
nego, , wpisania takiego oświadczenia dokonuje się ' w 
wzędzie. stanu cywilnego miejsca sporządzenia !lktu uro
dzenia, a ' dziecką poczętego, lecz nie urodzonego - w 
urzędzie stanu cywilnego miejscą zamieszk ania matki. 

Art. 15. Jeżeli osoba żądającą dokonania czynnoścI 
przez urząd stanu cywilnego nie ma w kraju miejsca za-

/ ' 
./ 
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mieszk'ania, właściwość miejscową w sprawach rejestracji 

'stanu cywilnego ustala się~a podstawie ostatniego 
Ińiejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku 
takiej podstawy lub ' jeżeli wnioskod,\wcą jest konsul. 
czynności tych dokonuje się w urzędzie stanu cyWilnego 
właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego, 
Warszawy. 

Rozdział 3 

~4łsądy sporządzania , aktów stanu cywilnego 
l prowadzenia ksiąg stanu cywi!nego: 

·Art'. 16. Akt , stanu cywilnego sporządza się w dniu; 
w którym dokonano zgłoszenia zdarzenia powodującego 

spon;ądzenie aktu, chyba :ze ustawa d()puszcz,a możliwość 
' sporządzenia aktu stanu cywilnego w , innym terminie. . 

Art. 17. ' 1. Akty uródzenia, małżeiistwa oraz zgonu 
sporządza się oddzielnie dla każdego rodzaju aktu. 

2. 'Dokumenty i oświadczenia złożone w czasre , lub 
po sporząd~eniu aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgo
nu, a także dokumenty przekazane ' uJzędom stanu cywil
nego przez 'sądy i inne organy państwowe stanowią akta 
zbiorowe rejestracji stanu cywilnego. 

Art. 18. L Akt stanu cywilnego powinien zawieraĆ 
tylko dane wymagane przez prawo. W szczęgólności w 
akcie stanu cy~ilnego nie można zamieszczać ' danych 
narusżających dobra ' osobiste. 

2. Na wniosek osób zai,nte resowanych; organów pań- , 
stwowych lub z urzędu skreś-la się część wpisu dotycżącą 
danych, które stosownie do ust. 1 nIe mogą , być zamiesz-
czone w akcie stanu cywilnego; , 

Arf. 19. 1. Zgłoszenia urodzenia i zgonu dokonuje ' 
się ustnie. 

2. Organy państwowe, szpitale i tnne zakłady . oraz 
lekarze i położne dokonują zgłoszenia urodzenia i zgonu 
na piśmie: 

Art. 20. Jeżeli osopa obowiązana do zgłoszenia uro
dzenia lub zgonu nie może pOLozwnieć się z ' kierowni
kiem ,uxzędl:l stanu cywilnego.ani u:stnie, ani , na p>iśmie 
ze względu ' na swoją' ułomność ' fizyczną lub nieznajo
mość języka polskiego, kierownik urzędu stanu cywilnego 
wzywa biegłego lub tł,umacza. 

Art: 2L 1. Jeżeli po sporżądzeniu aktu stanu cywil
n'8go nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść 
lub ważrrość, zmiany z nich wynikające wpisuje się -do. 
aktu w formie wzmianki dodatkowej. ' 

2. Podstawę do wpisania wzmiankLo której mowa 
w ust. L stanowią prawomocne orzeczenia, sądów, osta
tecźne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego (}faz inne 
dokumenty , mające wpływ na treść IU,b ważność ' aktu. 

3. Pod treścią akt~ staliu cywilnego zamieszcza się 
przypiski zawieraJące informacje o innych aktach stapu 
cywilnego dotyCzących tej samej osoby. 

Art. 22. Kierownik urzędu stanu cywilnego jest obo
wiązany żądać dowodów ' potwierdzających prawdziwośĆ 
danych zgłoszonych do wpisu do ksiąg stanu cywilnego. 
W razie uznania tych dowodów za niewystarczające -
w celu ustalenia stanu faktycznego - przeprQwadz9-, się 
postępowanie wyjaśniające . ,. ' , 

Art. 2;ł. 1. Księgi stanU cywilnego prowadzi , się i W 
jedn}l-m egzemplarzu, oddzielnie ·dla każdego rodzaju aktu. 
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2. Księgi stanu cywilnego zamyka się po upływie 
. . I 

roku kalendarzowego., 

Art. 2'4. Księgi ' stanu cywilnego ' przechowuje siEi 
W lJrzędach stanu cywilnego. Ksiąg takich nia można wy
nosić poza lokal urzędu. Wyniesienie ksiąg móże nastąpić 
z ważnych przyczyn jedynie za zgodą organu admini
stracjipaiłstwowej w};'ższego stopnia lub w razie niebez
pieczeństwa zagrażającego tym księgom. 

Art. 25. Księgi stanu cywilnego, za zezwoleni~m kie
. rowuika urzędu stam1' cywilnego, można udostępnić upo
' waŻllionym przedstawicielom organów państwowych oraz 
instytucji naukowych w celu przeglądania. 

, --' Art. 26., Sądy i inne organy państwowe są obowią-
zane 'przeka~Y'fać urzędom stanu cywilnego odpisy pra
womocnych orzeczeń, ostatecznych decyzji oraz imiych 
'dokumentów stano'wiących podstawę wpisu do ksiąg sta· 
nu cywilnego. 

Art.' 27. Miniśter Spraw Wewnętrznych, w drodze 
rozporządzenia, określa szczegółowe zasady sporządzania 

- aktów stanu cywllriego, prowadzenia i kontroii ksiąg sta- . 
nu cywilnego, ,ich przechowywania ' oraz zatezpieczenia. 

Rozdział 4 

Uniewaznienie, spros,towanie, ustalenie treści, 

odtworzenie i uzupełniepie aktu stanu cywilnego. 

Art. 28. 'W akcie stanu cywilnego ni,e można'" dokq,; 
nywać , żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

, Można , jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski. 

Art. 29. Jeżeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają 
" to samo zdarzenie, unieważnia się jeden z nich. Unieważ

nienia dokonuje organ administracji ' państwowej wyższe
' go stopnia, właściwy dla kierownika urzędu stanu cywil
, n ego. kti>ry sporządził akt późniejszy. 

Art., 30. ' Akt stanu cywilnego unieważnia się, jeżeli: 

1) stwierdza zdarzenie n1ezgodne ź prawdą, 

2) uchybienia ' powstałE! przy sporządzeniu aktu zmnie j
szają jego moc dowodową. 

Art. 3t.' Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu 
w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania. 

Art. 32. Ustala~ę treść aktu stanu cywilnego, jeżeli: 

1) akt unieważniony ma być zastąpiony nowym ' aktem, 
2) akt urodzenia lub akt małżeństwa nie został sporzą

dzony i nie moźna- go sporządzić w trybie przewi
dzianym w przepis,ach ustawy. 

Art. '33. / W sprawach określonych w art. 30~32 orze
ka: 'sąd , WI postępowaniu nieproc~sowym; na wniosek 

, osoby zainteresowanej, prokuratora lub k'ierownika urzę- ' 
du stanu cywilnego. ' 

,Art. 34. 1. W razie zagllllęcia lub zniszczenia całości 
lub części księgi stanu cywilnego. odtwarza się treść aktu 
stanu cywilnego wraz ze wzmiankami .9odatkowymi na 
wniosek osoby zainteresowanej ~ organu ' pa11stwowego lub 
z urzędu. -

2. ' w razie zaginięcia lub znisZczenia c ałości lub 
części księgi stanu cywilnego, treść odpisu aktu wpisuje 
się de I ksiim stanu cywilnego na , wniosek osoby zainte
resowanej ' lub z urzędu. jeżeli istnieje odpis aktu. 

3. Treść odtworzonego aktu wraz ze wzmiankami 
dodatkowymi oraz treść odpisu 'aktu wpisuje się, do kSiąg 
stanu ,cywilnego urzędu stanu cywilnego , miejsca spo
rządzenia aktu w zaginione j lub zniszczonej księdze. 

~/ .. 
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Art. 35. Jeżeli akt urod~enia" małżeństwa lub' zgonu , 
został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu ' 
Jest niemożliwe lub związane z poważnymi trud,nościami, 
tp,ożna odtworzyć jego treść na wniosek .osoby zainte-
tesowanej, organu państwowego luD ż urzędu. ' 

Art. 36.- Akt stanu 'cywilnego nie zawierający wszyst
kich danych, które powinny być w nim , zamieszczone, 
podlega uzupełnieniu. 

Art. ,37. Skreślony akt stanu cywilnego nie podlega 
ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów. 

;Rozdział 5 

Akt urodzenia. 

Art. 3S; 1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 
14 dni od dnia .urodzenia'-

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe. zgłoszenie 

takiego zdarzep.ia powinno nastąpić W ciągu 3 dni. W ta
kim wypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją 
w rubryce "Uwagi", że dziecko urOdziło się mar~we; aktu 
zgonu nie spol'Ządz~ się. ' . " 

Art. 39. 1. Do zgłoszenia ' urodzenia dziecka są obo
wiązani w kolejności: 

1) ojciec, 
2) leka~ lub położna albo inna osoba obecna przy po

rodzie, 
3) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. 

2. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub 
innym zakładzie, do zgłoszenia urodzenia jest .ob owią -
zany szpital lub zakład. ' 

Art. 40. 1. , Akt urodzenia sporządza się na podstawie 
zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub żakład 

służby zdrowIa. 
2. Do aktu urodzenia wpisuje się: 

1) nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka, 
2) miejsce i datę urodzenia dziecka, 
3) nazwiska, nazwiska rodowe rodziców. ImIę (imiona), 

miejsce i datę urodzenia, miejsce 'zamieszkania każde 
go z rodziców w chwili urodzenia się dziecka. 

4) nazwisko, imię i miejsce zami.eszkania zgłaszającego, 

5) dane dotyczące szpitala lub innego zakładu . jeżeli 
sporządzenie aktu następuje na podstawie zgłoszenia, 
o kh)rym mowa wart. 39 " ust. 2. ' 

Art; 41'. 1. Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka. któ-
rego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedsta~ 
wia odpis skrócony aktu małżeństwa; obowiązek ten nie 
dotyczy szpitala i zakładu, o których mowa wart 39 
ust. 2. 

2. Osoba. o której mowa w ust. 1, nie przedstawia 
odpisu skróconego aktu I małżeństwa rodziców dziecka, 

' jeżeli akt ten został sporżądzony w tym samym urzędzie 
stanu cywilnego. ' 

Art. 42. 1. Jeżeli stosownie do przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekm'lczego ni,e zachodzi domniemanie, że 
ojcem dżieckajest mąż matki, dane dotyqące osoby ojca 
wpisuje się tylko w .razie u?-nania . dziecka przez ojca lub 
sądowego ustalenia ojcostwa. 

2. Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe 
ustalenie ojcostwa. wpisuje się do aktu urodzenia dziecka 
jako imię' ojca , - imię wskazane przez przedstawiciela 
ustawowego , dziecka, a w braku takiego c wskazania ~ 
jedno , z imi~n zwykle w kraju używanych oraz jako 
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nazwisko ojca_i jego' nazwisko rodowe - nazwisko matki,. wpisuje się imię wskazane . przez przyśposabiającego, 
" z odpowiednią adnotacją vi rubryce "Uwagi". a jako nazwisko drugiego .z rodziców i jego nazwisko. 

Art. 43. 1. Przyjęcie ośWiadczenia o uznaniu dziecka rodowe - nazwisko/ przy~posabią,jącęgo. -
przez ojca przed kierpwnikiem urzędu stanu cywiln,ęgo Art. 48. 1. \tv razie o;zeczenia · przysposobienia, na 

. lub przed konsulem .. następuje z zachowaniem przepiSów ktbre rodzice dziecka wyrazili przed sądem opiekuńczym 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgodę bez wskazania osoby przysposabiającej, sp'orządza 

2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub na- się nowy akt urodzenia przysposobionego; w ~Keie tym 
daniu dziecku . nazwiska męża matki wymaga sporządze - jako rqdziców wpisuje się przysposabiających. 
nia protokołu. . 2. .Przepisy ar.t .. 4'7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednip. 

3. W razie uznania dziecka przed konsulem, konsul .. 3, Dotychczasowy akt urodzenia przysposobionego 
iiporządza protokół przyjęcia oświadczenia o · uznaniu skreśla się. 
i przesyła go niezwłocznie c;lo urzędu stanu cywilrieg-o, Art. 49. 1. W razie

4
0rzeczenia przysposobienia wspól-

o kt~rym mowa wart. 14 ust. 2. nie przez małżonków w sposób oheślony wart. 121 1\0-

Art. 44.1.' Jeżeli . uznanie dziecka przez ojca pastę
puje przed sporządzeniem aktu urodzenia · lub dotyczy, 
dziecka poczętego, lecz nie urodzonego, treść oświadcze
nia wpisuje się do księgi urodzeń. 

2. Jezeli uznanie ~dziecka następuje przy sporządzaniu 
aktu 'urodzenia, w akcie takim wpisuje się nazwi7ko i inne 

· clane. dotyczące ojca zgodnie z treścią oświadczenia, z od
powiednią adnotacją w rubryce "Uwagi" . . 

. ,/' . 3. Jeżeli uznanie d~iecka -następuje po spórz51dzeniu 
aktu urodzenia, do aktu takiego wpisuje ,się wzmiankę 
dodatkową · o . uznaniu' i zmianie nazwiska dzi·ecka, sto. 
sownie do przepisów K~deksu rodzinnego i opiekuńcĄego. 

4 . . Przepis Ufit. 3 stosuje się ' odpowiednio w razie 
sądowego usta!enia ojcostwa oraz nadania dziecku na!-
zwiska męża matki. ' ' 

Art. · 45. W razie llnieważnienia uznania dziecka 
albo zaprzeczenia ojcostw'a, wpisuje... się do ' aktu urodze

'nia wzmian~ę dodatkową zawierającą dane wymienione 
'IN art. 42 ust. 2;' q:ynności taki€j dokonuje się na wniosek 
.osoby zainteresowanej lub 'z urzędu. 

, Art .. 46. 1. Jeżeli rodzice dziecka . zawierają ma]żeń
stwo po urodzeniu się ' dziecka, a przed sporządzeniem 

aktuurodzeni,a -.:.. akt ten sporządza się tak 'jak dla: 
dziecka urodzonego z mał,żeństwa, 

2. Jeżeli rodzice dziecka zawierają małżeństwo po 
urodzeniu się dziecka, dla którego został sporządzony' 
akt urodzenia; do takiego aktu wpisuje się wzmiankę do
datkową (j zawarciu małżeństwa oraz o wynikającej 
z . tego, stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego 
f opiekuńczego, zmianie nazwiska dziecka. 

3. Jeżeli w 'chwili żgłoszenia wp.iosku o wpisanie 
wzmianki dodatkowej o . zawarciu małżeństwa ojcostwo " 

-męża rriatki nie jest ustalorie, wniosek taki można zgłosić 
jednocześnie z uznaniem dziecka przez męża 1natki, a tak
Że przy sp,.óTządzaniu aktu małZeństwa. 

l\rt. 47. 1. W razie orzeczenia pr:iyspo~obienia 
dziecka, wpisuje się do aktu urodzenia wzmiankę dodatko
wą o przysposobieniu. J~żeli przysposobienie został o do- . 
konane, wspólnie przez małżonków, w odpisie sJcróconym 
aktu urodzenia wymienia się przysposabiających jako rQ
dziców· przysposQbionego, chyba ź~ sąd na wniosek przy
sposabiających i za zgodą 'osób, których zgoda jest do 
przysposobienia potrzebna, . wyłączył powyższy - skutek w 
orzeczeniu o przysposobieniu, a przysposobienie wywo- ' 

. łuje ' skutki określonef w przepisie art 124 § '1 Kodeksu 
rodzinn'ego t opiekuńczego. . 

2. Przepis' ust. l stosuje · się · odpowiednio .w razie 
przyspo~obienia dziecka przez męża matki lub żonę ojca. ' 

3. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie przy
sposobienia dziecka <przez osobę -pie pozostającą w związ

' Jw małżeńskim, z tym że jako imię drugiego z rodzicó,,! 

I , ' 

deksu rodzinnego i opiękp-ni::.zego, może być sporządzony 
nowy akt urodzenia ' przysposobionego, w którym jako 
rodzicó.w wpisuje się przysposabiających, jeżeli sąd opie
kuńczy tak pos~anowi. 

2. O sporządzeniu nowego/ aktu urodzeni.a . wpisuje 
się .do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego 
:wzmiankę dodatk,9wąi dotychczasowy akt nie podlega ' 
ujawnie'niu i nie wydaje się z niego odpisów, cH.yba u.
zażąda tego sąd w związku z ustalaniem pochodzeni) 
przysposo.J?!0nego, jego uznaniem 'lub rozwiązaniemstó. 
sunku przysposobienia. 

3. W razie rozwiązania stosunku przysposobienia, 
nowy akt urodzenia przysposobionego .unieWażnia · sąd w 
postępowaąiu nieprocesowym; unieważnia się również 
wzmiankę dodatkową o sporządzeniu nowego aktu uro
dzenia, :w-pisaną do dotychczasowego aktu uro~zenia przy-
sposnbionego. . 

Art. 50. 1. KierOwnik "Urzędu stanu cywiineg-o odma
wia przyjęcia oświadcżenia o wyborze ola dziecka więcej' 
niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nięprzyzwoite
go, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego . 
odróżnić , płci dziecka. ' " 

2. Jeżeli przy sporządzaniU: aktu urodzenia r.odzice . 
,nie dokonali- wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik . 

. urzędu stanu cywilnego . wpisuje do aktu urodzenia· jedno 
z imion zwykle w kraju używanych, ' czyniąc o tym sto-
sowną wzmiankę dodatkową· ! 

Art. 51. 1. .Rodzice .dziecka mogą w ciągu 6 mie
sięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kie. 
rownikctwi urzęd.u stanu cywilnegp pisemne oświadcze,; ' . 
nie o zmiĘlnie imienia' (imion) dziecka wpisanego do aktu 
w chwili jego. sporządzenia. Przepis. art. 5Q ust. 1 stosuje 
się odpowiednib. . 

2. O zmianie lmlenia (imion) wpisuje~ się do .aktu 
urodzenia dziecka wzmiank'ę dodatkową. , 

Art. 52. 1. Akt urodzenia dziecka nieznanych rdtlzl· 
cow sporządza się na podstawie qrzeczenia są~.u opie • . 
kuńczego. 

2. Sąd opiekuńczy ustala w miarę możliwośc~ miejsce . 
i datę urodzęnia ' dźiecka po zasięgnięciu opinii osoby; 
pod której opie-ką dziecko się znajduje, .nadaje <!zieckti 
imię i nazwisko oraz określa, jakie imiona rodziców i ic.~ 
nazwiska rodowe mają być wpisane do aktu urodzenia. 
Nazwisko nadane dziecku wpisuje się jako nazwisko 
jego rodziców . 

3. W razie nieustal~nia miejsca urodzenia dziecka, 
za miejsce' urodzenia uważa się miejsce znalezienia 
dziecka. , .... 

4. Przepisy ·ust. 1-3 stosuje sIę odpowiednio, jeżełi . 
nie ·można ustalić tożsamości osoby pełnoletniej ze wzglę
du' na jej ułomność fizyczną lub psychiczną albo nie" 
znane pcx;hodzenie. 

-.'; 
,<:. 
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Rozdział ' 6 

Zawieranie Plałżeństw. 

Art. 53. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie. 
J; przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z za
chowaniem uroczystej formy. 

Art. 54. 1. . Osoba . zamierzająca zawrzeć małżeństwo 
lest obowiązana: 

l) przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz 
złoży'Ć odpis skrócony aktu 'urodzenia, a także dowód 
ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli P.ozo
stawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nie
istnienia małżeństwa, jeżeli . postępowanie o' ustalenie ' 
nieistnienia małżeństwa toczyło się .wobec tej osoby, 

2). złoży'c pisemne zapewnieI:\ie, że nie wie o istnieniu 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

3) złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa,' j eżeli 
tego wymagąją przepisy Kodeksu rodzinńego i opie
kuńczego. 

2. Osoba, o której mowa w ust. L · nie składa 'odpisu 
,króconego aktu stanu cywilnego, j ~żeli został on spor~ą
,dzony w urzędzie stan1,l cywilnego, w którym osoba ta 
. zamierza zawrzeć związek 'małżeński. 

3. ' W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w ·zwią
_ zek małżeński ma zpstać złożone przez pełnomocnika,. 

Jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu 
'~ywilnego stosowne pełnomocnictwo. · 

l) 

2) 

Art. 55. 1. Dowodem ustania , malżenstwa jest: 
odpis skrócony aktu zgonu lub odpis praWomocnego 
orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu, lub uznaniu 
za zmarłegó poprzedniego rriałżonka, 
odpis skrócony aktu małżeristwa ~ adnotacją o jego 
rozwiązaniu przez rozwód albo qdpis prawomocnego 
orzeczenia sądu o rozwcx:jzie. 
2. Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis 

,krócony aktu małżeństwa z .adnotacją ' o unieważmemu 
małżeństwa albo odpis 'prawomocnego orzeczel}ia 'sądu 

w związek małżeński nosić , odznakę, której wzór i sposób 
noszenia określa Minister Spraw ' Wewnętrzn:ych. 

. Art. 59. Jeżeli zawarcie. małżeństwa następuje poza 
10ka:Iem urzędu stanu cywilnego, w mieJscu . zawarci!1 

. małżeństwa sporząpza się protokół stwierdzający złoże
nie przez przyszłych małżonków oświadczeń O wstąpieniu 
w związek małżeński. W protok~le zarriieszcza się pO-l 
nadto inne dane wymagane ' przy zawieraniu małżeństwa. , 
Protokół po podpisaniu przez małżonków, świadków i kie
rownika urzędu stanu cywilnego stanowi podstąw~ do 
sporządzenia aktu ' małżeństwa. 

Art. 60. L Jeżeli zawarcie małżeństwa nast ępuje 
przed konsulem, sporządza on · protokół stwierdzający zIo: 
żenie przez przyszłych _ małżonków oświadczeń o wstą

pieniu w związek małżeński. W protokole zamieszcza się ' 

ponadto . inne dane przewidzIane przy zawie.aniu małżeń" 
. stwa. Przepisy art. 5.3, 54 ust. 1 oraz art. 57 stosuje się' 
od powiedni o. 

2. Protokół, o którym mOWi! w ust. L . podpisany 
przez małżonków, świadków i konsula stanowi podstawą 
do sporządzenia ' !iktu małżeństwa w polskich kSięgi;Icn 
stanu cywilnego. W tym celu protokół wraz z zapewnie
niami osób _wstępujących w związek . małżeński, że nie 
wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcię 

przez nie małżeństwa, oraz z oświadczeniem o nazwisku , 
(nazwiskach); które będą nosić ·po . jego zawarciu, a takle 
o nazwisku dzieci zrodzonych z' . tego małżeństwa -
konsul przesyła niezwłocznie do urzędu stanu ' cywiln~go 

właściwego dla dzielnicy Sródmieście miasta stołecznego 
Warszawy. ' . 

Art. 61. 1. Akt małieństwa sporządza się niezwlocz-
nie po' jego zawarciu. 

2 .. Jeżeli akt mał~eństwa nie mógł być z wążnycn 
przyczyn sporządzony niezwłocznie ' po jego ZaWarCiU, 
sporządża się go natychmiast po ustaniu przeszkody. 

Art. 62. 1. Do aktu małżeństwa wpisuJe się : 

~. .0 unieważnieniu ma.lżeństwa. 
.~ 

1) nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, 
ich nazwiska rodowe, ' stan oywilny, miejsce i datq 
urodzenia oraz miejsce zamieszkania, 

, . 

'i 

.. / 

,', 

ą. ' Dowodem nie~stnienia małżeństwa jest odpis pra
:womocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie 
małżeństwa . 

Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzający 'zawrzeć mał
teństwo . jest ob'owiązany złożyć kierownikowi urzędu sta
nu cyw,jjnego dokument stwierdzający możJl,ość zawarcia 
małżeństwa według prawa ojczystego. ' Jeżeli otrzymanie 
dOKumentu ' jest utrudnione, sąd w postępowaniu niepro
cesowym może tWoInić cudzoziemca od złożenia takiego 
dokumentu. . 

2, - Sąd, r.ązpoznając wniosek cudzoziemca o zwolnie
nie go' z obowiązku zlożenia dokumentu, o którym 'mowa 

I w ust. 1. ustala, qy posiada on możność zawarCia mat
żeństwa wed,ług swego prawa ojczystego. 

3. Osoba nie posiadająca 'obywatelstwa żadnego 
'państwa oraz osoba, której przynależności państwowej 

nie mdna ustalić, jest . obowiązana złożyć dokument 
litwierdzający rriożność zawarcia małżeństwa według pra
wa państwa, w którym znajduje się jej miejsce za-
mieszkania. . 

,. Art. 57. Kierownik urzędu stanu cywilnego sprawdza 
tożsamość osób wstępujących w związek małż.eński oraz 

, tożsamość ' i pełnoletność świ'adków. 

Art. ' 58. Kier;wn'ik urżędu stanu cywilnego Jest obo
:wiązany W czasie przyjr,nowania oświadczeń o wstąpieniu 

\ 

2) miejsce i datę ,zawarcia małżeństwa, 
3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców 

. każdej z osób wstępujących w zwi-ązek małżeński, 

4) nazwiska i imiona' świadków .. 
5) nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawie

rające małżeństwo po jego zawarciu, orąz nazwisko, 
które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa, 

6)' stwierdzenie, że osoby zawierające małżenstwo zło
żyły publicznie przed kierownikiem urzędu ' stanu ~y
wilnego zgodne oświadczenia, że' wstępują w zwią-
zek małżeński. ' 

2. Nazwisko (nazwiska), które będą noslc osoby za
wierające małżeństwo-po jego zawarciu, oraz nazwisko, ' 
które będą nosić dzieci zrodzone z tego. małżeńs twa, wpi
suje się do aktu małżeństwa na podstawie pisemriego 
oświadcżenia złożonego przez przyszłyCh małżon,ków. 

. 3. Jeżeli obywatele polscy zawierający małżeństwo 

za granicą w zagranicznym ur-zędzie stanu cywilnego nie 
złożyli oświadczeń o nazwisku. (nazwiskach), 'które będą 

. nosić po' jego zawarciu, oraz o nazwisku dzieci zrodzo
nych z tego małżeństwa" mogą złożyć takie oświadczenie 
w Ciągu . 6· miesięcy od dnia zawarcia małżeństwa. Oświad
czenie składa się Wraz z wnioskiem o wpisanIe aktu 
małżeństw'a do pe-lskich ksiąg stanu. cywilnego. " 

~ .. 
'. 

.; 
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4. Oświadczenia, o kf<5rych mowa w ust. 3, można 
złożyć również przed konsulem. W takim wypadku konsul . 
sporządza protokół .przyjęcia oświadczenia, który wraz 
'- wnioski-em o wpisanie aktu małżeństwa do polskich' 
ksiąg stanu <;.ywilnego przesyła niezwłocznie do urzędu 

stanu cywilnego właściwego dla dziel,nicy S\.ódmieście 
miasta stołecznego Warszawy. 

, . 
Art. 63. Ud.zielenie ślubu religijnego mo*e , nastąpić 

po uprzednim zawarciu małżeństwa w urzędzie stanu cy-, 
wilnego i przedstawieniu duchownemu odpisu . skróco- ' 
nego aktu małżeństwa. 

Rozdział 7 

Akt zgonu. 

. Art. 64. 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w 
ciągu 3 dni od dnia zgonu. " 

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, 

zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. 
. . 

Art. ·65. 1. Do' zgłoszenia zgonu ' .są 'Obowiązanl w 
- kolejności : 

1) małżonek lub dzieci ?-marłego, 

2) najbliżsi krewni lub powinowaci, 
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, 
4) . osoby, które były ' obecne przy zgonie luli' naocznie-

się o nim prze.k:onały, I , 

5) administrator domu, w którym nastąpił zgon. 

2. Jeżeli zgonna:stąpił w szpitalu lub innym zakła
dzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub. 
zakład. 

Art. 66; 1. Akt zgonu sporządza się na podstawie. 
karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego 
do życia, który urodził się żywy, lecz żył- krócej niż/ 
24 godziny - na podstawie zaświadczenia wystawionego' 
. przez lekarza lub zakład służby zdrowia . . 

2. Jeżeli okoliczności zgonu były prz~dmiotem po
stępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, ' 

akt ·zgonu sporządza się na. podstaw{e pisemnego zgło 
szenia dokonanego przez taki organ. 

Art. 67. 1. Do aktu zgonu wpisuje się: 
1) nazwisko, imi ę ~mi onil-) , nazwisko rodowe, stan cy

' 'wilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania 
zmarłego , 

2) datę, godzinę oraz ' miejsce zgonu lub znalezienia 
zwłok, 

3) nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe mał
żonka osoby zmarłej, -

4) nazwiska rodowe i imiona rodzicOw zmarłego, ' 
5) nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania - osoby 

zglas~ającej _zgon lub .dane dotyczące szpitala· albo 
.. zakładu, o których mowa wart. 65 ust. 2.' . 

2. J eżeli zgłaszający zgon nie zna niektórych danych 
wymienionych w .ust. L do aktu zgonuwpis·uje się sto
sowną adnotację . 

Art. 68. 1. W razie zgonu osoby o nie ustalonej toż -
sam{jści, do aktu zgonu wp'isuje się : ' 
1) datę , godzinę, ' miejsce i okoliczności znalezienia 

zwłok oraz ich zewnętrzny wygląd., 

2) płeć oraz przypuszczalny rok urodzen~a zmarłego, 
3) znuki szczególne zmarłego , 

4) opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych 
przy zmarłym . 

. ' 

Poz. 1~' 

2.W wypadku, b którym mowa w ust. ,1, or"(jan 
e~stwowy, który później ustali tożsamość osoby, zgłasza 
Gafie uzupełniające akt zgonu. . 

3. N'a podstawie danych uzupełniających i dotych- ".' 
c;:zasowego ' aktu sporządza się nowy akt zgonu z adno
tacją w rubryce "Uwagi", że akt ' ten zastępuje akt do
tychczasowy, który skreśla się. 

I Art.. 6~. W razie uchylenia postanowienia o stwier
dzeniu zgon.u lub uznaniu za zmarłego, akt ·.zgonu 
skreśla się. 

Rozdział '8 

Szczeg(Hne WYP!ldkl rejestracji stanu- : cywilnego, 

Art. 70. Urodzenie, zawarcie małżeństwa ' IUł>zgon~ . 
które nastąpiły za granicą i nie został-y zarejestrowane-. 
w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zare-

,~ .ł 

" 

, . , 

, "!(:' 
. ~ .. 

jestrować w polskich księgach stanu cywilnego. /_. ~: ." 

Art. 71. 1. W celu sporządzenia aktu stanu cywil-
nego za granicą obywatel polskj może otrzymaĆ zaświad- (" 
czenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wyma- . >,..i ' , 
ganą według prawa polskiego do dokonania czynności ' , 
stanowiącej podstawę sporządzenia . aktu. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust' 1, w\ydaje. 
kierownik urzędu stanu cywilnego . miejsc~ zamieszkania ,. 
os'oby, której zaświadczenie dotyczy. . , 

3. , Jeżeli nie można ustalić ostatnięgomiejscaza
mieszkania w kraju osoby · zainter.esbwanej,zaświaucze
nie, o którym mowa w ust. 1, wydaje ko~sul. 

4. Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela 
polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą wydaje 
konsul również wówczas, gdy osoba zainteresowana ni-e 
miała w kraju miejsca zamieszkania 'lub w:yj~chała z kra
ju przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za . 
grani~ą . · ,! 

Art. 72. 1. W razie istnienia przeszkód dOJejestracji 
urodzenia lub zgonu obywatela polskiego w zagranicz
nym urzędzie stanu cywilnego, zgłoszenia można doko
nać w urzędzie stanu cywilnego w kraju za pośred
nictwem konsula lub p ełnomocnika. Pełnomocnictwo P9-
winno być udżielone na piśmie z pocf.pisem .-Urz-ędowo po
świadczonym. 

2. W -' razie zgłoszenia urodzenia, konsul sporządia _i 
protokół, w którym wymienia nazwisko, imię (imio'na) 
i płeć dziecka, datę i miejsce urodzenia;· imiona i nazwi· 
ska oraz nazwiska -rodowe rodziców, a także ich miejsce 
zamieszkania. 

3. W razie zgłoszenia zgonu, konsul sporządza pro
tokół, . vi którym wymienia nazwisko i imię (imi.ona) 
zmarłego, jego . nazwisko rodowe, datę lub rok oraz 
miejsce urodzenia, ·datę i miejsce zgonu, miejsce zamiesz~ . 
kania, imiona i nazwtska . rodowe rodziców oraz przy:: , 
czynę zgonu. 

4. W celu wpisania do akt ' stan'U cywilnego treśc;i 
protokołów, o których mowa w ust,. 2 i 3, ~onsul prze- ' 
syła je ' niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego właści
wego dla dzielnicy Sródmieście miasta stołecznego Wąr- , 
szawy. 

_ Art. 73. 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za 
granicą może być wpisany do polskich .ksiąg stanu cywil
nego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. ' 

. , 
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2. Wpisanie wzmianki dodatkowej lub zamieszczenie 
'Przypisku w akcie stanu ·cywilnego na podstawie orze
,czenia 'organu państwa obcego w sprawie niemą.jątkowej 
należącej w polsce do drogi sądowej może nastąpić, je

.i;eli orżeczenie to zostało uzn?ne przez sąd polski, chyba 
że , umowa międzynarodowa stanowi inaczej. ' 

3. Na podstawie aktu stanu cywilnego sporządzo
nego za granicą wpisuje się z urzędu wzmianki dodatko
,we lub zamieszcza przypis!ci w akcie stanu cywilnego 
sporządzonYm w polskich księgach stanu cywilnegO, je
ieJi odpis zagranicznego aktu stanu ' cywilnego przesłano 

. do kraju w wykonaniU" umowy międzynarodowej przewi
. dującej wzajemną wymianę aktów stanu ćywilnego. , ' 

4. Kierownik llr~ędustanu cywilnego może wpisać 
wzmiankę dodatkową lub zamieścić przypisek na pod
staWie innego dokumentu pochodzącego od organu pań

stwa obcego" a nie wymagającego. uznanfa:. 

Art. 74. . 1. JeżelL urodzenie lpb zgon nastąpiły na 
polskim statku m'orskim lub powietrznym w czasie po
. dróży, ' kapitan statku, oprócz wzmianki w dzienniku ·okrę
towym . (pokładowym), sporządza protokół zawierający 

'dane dotyczące takith zdąrzeń. Protokół powinien być 
,j>wpisany przez dwóch' świadków: 

2. W protokóle dotyczącym urodzenia wymienia się 
• na;z;wisko, imię (imiona) i ph';ć dziecka, dptę i określenie 

miejsca urodzenia, jak również imiona · i nazwiska oraz 
nazwiska rodowe i miejsce zamieszkania rodziców. 

3. W protokoledótyczącym zlJonu wymienia się na
zwisko i imię ' (imiona) zmarłego, jego nazwiskó rodowe, 
datę , lub rok oraz miejsce urodzenia, .miejsce ' zamieszka-. 
nia, datę zgonu, określenie miejsca zgonu, imiona i na

, :lwiska rodowe rodziców oraz przyczynę z·gonu.· 

_ Art. 75. r. Protokół dotyczący urodzenia lub zgonu 
lcapitan statku przesyła . do urzędu stanu cywilnego pierw
szego portu polskiego, do. ktorego statek morski zawinął 
lub w którym statek, pOWietrzny wylądował, a jeżeli 
st,a'tek znajduje sil} .za granicą - dl? najbłiższego konsula. 

2. Ufz-ąd lub kOI).sul przesyła protokół, o którym 
mowa :w ust. 1, do UI"Zędu stanu cywilnego właściwego 

. . ' <Ha ' dzielnicy Sródmieście· miasta stołecznego Warszawy 
w celu sporządzenia aktu śtanu cywilnego. . 

~rt. 76. Urodzenia I zgony na okręcie wojennym 
'Wpisuje się do dziennika okrętowego, z uwzględnieniem 
danych wymienionych wart. .74, oraz sporządza się jedno
ćześnle , odpis dokonanego wpisu. Przepis art. .75 stosuje 
·sięodpowlednio . . 

Art. ' 77 . . 1. Urodzenia i zgony, ktq,re nastąpiły naj 
~ polskim wojskowym statku powietrznym, rejestruje sięl 
na podstawie zgłoszeń zarządu portu lotniczego, w któ-
rym statek ląduje. . . 

2. Urodzenia I zgony, które nastąpiły na polskim 
wojskowym statku powietrznym poza granicami państwa, 
wpisuje się do dziennika pokladowego zdarzeń. Przepisy 
!art. 74 I 75 stosuje się odpowiednio. 

~. Art., 78. Akty zgonu żołnierzy w czynne) służbie 
wojskowej I innych osób / przydzielonych do jednostek 
wojskowych, poległych lub zmarłych w związku z dzia-

" łaniami wojennymi, sporządza się )ia podstawie zgłoszeń 
właściwych organów, które określa Minister Obrony Na
rodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrt
nych. 

Rozdział 9 

Odpisy aktów stanu cywiin~go l zaświadcte:lia. 

Art. 79. Z ksiąg stanu cywiln€gQ wydaje się: 

1) odpisy zupełne i skrócone aktówstaniI cywilnego, 
2) zaświadczenia o dokonanyc~ w księgach stanu cywil

negowpisach lub- o ich braku, 
3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 

stanu "cywilnego. 

Art. 80. Odpis zupełny stanowi dosłowne powtprze
nie treści aktu ' staliu cywilnego . wraz ze wszystkimi 
wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się, 

jedynie na w?iosek osoby zainteresowanej. 

Art. 81. . W odpisie skróconym akt~ stanu cywilnego 
podaJe się jego treś~, z u~zględnieniem treści wzmianek 
dodatkowych oraz .z pominięciem wyrazów, ustępów 
i ' zdań I skreślonych. 

Art. 82. W odpisie skróconym zamieszcza się nastę
pujące dane: 

1) w odpisie aktu urodzenia ~ nazwisko Imię (imio-
na), miejsce i datę urodzenia oraz imiona i nazwiska 
rodowe rodziców dziecka, " 

2) w odpisie aktu małżeństwa - nazwiska I ImlOna 
małżonków, ich nazwf.ska rodowe, miejsca i daty 
ich urodz.enia, miejsce i datę zawarcia m'ałżellstwa, 

in1iona i nazwiska rodowe rodziców, nazwisko (na
zwiska) małżonków; które noszą ' po zawarciu mał

żeństwa, nazwisko dzieci ' zrodzonych z tego mał-
. I żeństwa, a jeżeli małżeństwo ustało wskutek śmierci 

jednego z małżonków" rozwodu lub unieważnienia 

małżeństwa ..:.... adnotację o ustaniu lub unieważnieniu 
małżeństwa wraz z oznaCZeniem aktu zgonu lubi 
sygnatury akt sprawy, ,w której orzeczono o rozwo-
dzie lub unieważnieniu ' małżeństwa, ' 

3) w ó<fpisie aktu zgonu - nazwisko I ImIę (imiona} 
zmarłego, jego nazwlskó rodowe, mięjsce i datęzgo
nu, datę -lub rok urorzenia, miejsce urodzenia, stan 
cywilny zmarłego i jego ostatnie miejsce zamieszka
nia oraz nazwisko, imię I nazwisko rodowe małżonka, 

. d także imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego . 

Art. 83. 1. Odpisy oraz zaświadczenia okreslone w 
art. 79 wydaje się na wniosek sądu lub innego organu 
państwowego, os~by, której stan cywilny został w akcie 
stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, mał

,tonka lub pq:edstawiciela ustawowego. 

2. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia 

O dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub 
O I.chbraku mogą być również wydane na wniosek innych 
osób niż wymienione w ust. 1, które , wykażą w tym 
interes prawny, oraz na ' wniosek organizacji społecznej. 

jeżeli,. jest to uzasadnione celami s~atutowymi takiej orga
niżacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Za
świadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cy
wilnego może być także wydane na. wniosek innych 
zainteresowanych osób. 

Rozdział 10 
t 

Przepisy karne. 

Art. 84. 1. Duchowny, który udziela ślubu religij
'nego mimo nieprzedstawienia mu dowodu zawarcia mał
żeństwa w urzęd-zie stanu , . cywiln.eg o, podlega karze 
aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 50.000 złotych. 

\ 
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, 2. } Nie Podlęga Iiarze dl\chowny, który w razie ClęZ-

~
6Ij choroby lub niehezpieczeństV{a bezpośTednio zagra

', ającego życiu jednej ze stron udzielił ślubu r, eligijnego 
imo niepriedstawienia mu dowodu zawarcia małżeństwa 

, urzędzie ' stanu cywilnego. ' 

Rozdział f1 

Zm'ianyw prz~pisach obowiązujących, 
przepisy przejściowe i· końcowe. 

Arf 85. W uSla'wie z dnia ~5 lutego 1964 r. - Kodeks 
, rodzinny i opieku~czy (Dz. U. Nr 9, poz. ?9 oraz .z 1975 r. 
Nr 45, poz. 234) wprowadza się następujące zmiany: , 

\ 

1) . art. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
"Art: 2. Obywatele polscy' przebywający za granicą 

mogą zawrzeć między s'ohą małżeństwo 
również przecL.polskim konsulem lub osohą 

wyznaczoną do ', wykonywahi-a " funkc H kon-
sula. ' " 

Art. 3. § 1. ·Os.oby zamierzające żawrzeć małżeń-
~ stwo powinny złożyć l-ub przedstawić 

kierownikowi urzędu stanu 'cywilnego 
dokumenty , niezbędne do zawarcia mało , 

żenstwa, określone w odrębnych prze· 
pisach. -

§ 2. Jeżeli otrzym'anie dokumentu, który 
osoba ' zamierzająca zawrzeć małżeń-'" 
stwo jest obo~iąz1ma złożyć lub prze.d
stawić Kierownikowi urzędu stanu cy
wilnego, napotyka trudne do przezwy-

. ciężenia przeszkody, sąd może zwolnić 
tę osobę od ' qbowiązku złożenia lub~ 
przedstawienia tego dokumentu;"; .. 

2) wart. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: , 
. "Jednakże kierownik urzędu stanu' cywilnego może 
zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem 
tego terminu, jeżeli przemawiają za tym . ważna 
względy."; "-

3) art. 9 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 9. W .raiie 'niebe?:pieczeństwa .. grożącego bez

pośrednio życiu jednej ze stron, ' mał

żeństwo może ' być zawarte niezwłocznie 

przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 
lub przed terenoWym (organem administracji 
państwowej o właściwości ogólne j stopnia 

, podstawowego, bez , złożenia lub przedsta
wieiiia przewidzianych w ustawie dokumen
tów. Jednak i w tym wypadku strony są 

obowiązane złożyć' zapewnienie, że nie 
wiedzą ci istnieniu oko1iczności wyłączają
Cych zawarcie m~łżeństwa."; 

4) w art. 79: 
a) § 1 otrzymuje brzmienie; <. 

.r 
.. § 1. Uznanie 'dziecka może nastąpić 'przed kie-

rownikiem urzędu stanu cywilnego albo 
przed sądem opiekuńczym, a za' granicą -
przed , polskim konsulem lub ' osobą wyzna
czoną ,do .~ykonywania funkcji konsula, je
żeli uznanie dotyczy dziecki!, którego ro,
dzice są obywatelami polskimi."; 

b) w § 2 wyrazy: "którymkolwiek z ' członków pre_ i~:j 
zydium mIejscowej rady narodowej" zastępuje się ·Jlolł 

;:~:~~~ej ,~te~~~~~~~Ści~:I~:f sto;~~in~~t~:~~) -, '~::;~ 
wowego". ";:(3 

Art.' 86. 1. Osoba, której akt urodzenia sporządz;ny 
, przed dniem 30 sierpnia 1955 r. nie wymienia ojca, może 
wystąpić z wnioskiem o wpisanie do aktu jednego z imion 
powszec'hnie w kraju używanych - jako imienia ojca " 
oraz nazwiska matki - jako ,IłćłZwiska ojca. Z wnioskiem , 

, tym ~oże wystąpić rÓWnież przedstawiciel ustawowy 
osoby, ktMej akt urodzenia dotyczy. ,-

2. Jeżeli ' przysposabienie ' zostało ' dokonane 'przeci:, .' 
dniem 30 sierpnia 1955 r. i ) lie stim~ło ' podstawy do 
wymienienia w odpisie aktu stanu cywilnego przyspo
sabiających . jako rodziców' przysposobionego,przysposa- ' 
biający, a także przysposobiony, mogą wystąpić z wnio .. , 
skiem ó dokonanie zmian, o których mowa w , art. 47. 

3: ' Dziećko nieznimych rodziców {jego prz~dstawiciel 
ustawowy), którego akt urodzenia , ' został sporządzony 
przed dniem 30 sierpnia ' 1955 r., może ' złożyć wniosek do: 
sądu opiekullczego o ustal~nie danych wymienionych w ' 
art. ' 52 ,ust. 2. OrzecżeI'lie sądu stanowi -podstaw.ę do wpi
sania wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia dziecka. 

Art. 87. 1. Wypisy- z ksiąg -stanu- c;:ywiinego prowa- , 
dzonych przed dniem 1 stycznia 1946 f:, wydane przez, 
osoby, ktÓre prowadziły wyznaniową ' rejestrację stanu 
cywilnego, nie mają mocy dokumeńtu urzędowego. 

2. Treść wypisów, o których mowa w ust. 1. Ińoż~ ) 
być na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu , wpi- , 
sana, do ksiąg stanu cywilnego w razie zaginięcia lub 
zniszczenia ' księgi stanu cywilnego lUD jej .części : jaki 
również wówczas, gdy urząd stanu cywilnego nie posiada ' 
księgi, z której sporządzony był wypis. Wpisanie 'nastę
puje do ksiąg urzędu stanu cywilnego miejsca spórzą- ' 
dzenia aktu. ' 

I' ' " ' 
Art. 88, 1. Zachowują moc akty stanu cywilnego ,spo-

rządzone 'w okresie od dnia 1 września 1939 r. do ,dnia" 
l stycznia 1946 r. w trybie świeckiej rejestracji stanu 
cywilhego na -'obszarach, które w dniu 1 września 1939 r:. 

, wchodziły W skład Pa'ństwa Polskiego i na których, w 
myśl prawa polskiego, ob0wiązywały przepis~o wyzna- . 
niowej rejestracji staml cywilnego. 

2. Zachowują moc dowodową księgi przeznaczorie /., 
do rejestliacji urodzeń, małżeństw i ;:gonów, prowadzone 
do dnia 1 stycznia 1946 r. przez Polski Narodowy Kościół 
Katolicki oraz przez Polski Kościół Starokatolicki. 

Art. 89~ W razie zag inięcia lub , zniszczenia księgi 
stanu c;y.wilnego lub jej częśd, dla której prząrl dplem ,. 
wejśtia w życie ustawy bYł sporządzony odpis, księgę tę ,', 
lub jej część ' zastępuje się odpowiednio odpisem. 

Art. 90. Traci moc dekret z dnia 8 czerwca J955 r.
Prawb o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. J 51, 
z 1956 r. Nr '41, poz. 189, z 1958 r. Nr n,poz. 358, z 1962r . 

' Nr 10, poz. 46, z 1964 r. Nr 9, poz. 60 i Nr 43, poz. 291; 
z 1971 r. Nr 12, poz. l iS oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) . ... 
, Art. 91. Ustawa wchodzi w życ1e z dniem 1 marca 
1987 r. 
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