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4) odpraw pieniężnych przysługujących na podstawie 
ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych za
sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, 
poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. 
Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, 
z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz 
z 1996 r. Nr 24, poz. 110) dla pracowników, o któ
rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Mini
stra Gospodarki z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposo
bu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla gór
nictwa (Dz. U. Nr 63, poz. 409), wypłacanych pra
cownikom łącznie z jednorazowymi odprawami 
pieniężnymi bezwarunkowymi, o których mowa 
w pkt 3. 

§ 2. 1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekaże 
kwotę, o której mowa w § 1, na rachunek bankowy Mi-

nisterstwa Gospodarki, umiejscowiony w Narodowym 
Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie 
nr 10101010-749-223-0, z którego są wydatkowane 
środki budżetu państwa na cele ujęte w dziale 96 cz. 13 
rozdz. 9611 - dotacje dla górnictwa, w ciągu 7 dni po 
wejściu w życie rozporządzenia, na realizację zadań, 
o których mowa w § 1. 

2. Kwota nie wykorzystana na realizację zadań, 

o których mowa w § 1, podlega zwrotowi na rachunek 
bankowy Funduszu Pracy. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : 
w z. P. Kotodziejczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 26 października 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cy
wilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, 

zaświadczeń i protokołów. 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dn ia 29 wrze
śnia 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 
Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, 
poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, 
poz. 417 i z 1998 r. Nr 117, poz. 757) zarządza się , co na
stępuje: 

§ 1. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządza 
się według wzorów stanowiących odpowiednio załącz

niki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Akt stanu cywilnego może być sporządzony 
pismem ręcznym, maszynowym lub przy wykorzysta
niu systemu komputerowego. 

2. Akt stanu cywilnego powinien być sporządzony 
starannie i czytelnie; pisownia poszczególnych wyra
zów nie może budzić wątpliwości i powinna być zgod
na z obowiązującą normą ortograficzną, z wyjątkiem 
pisowni nazwisk, która może uwzględniać również pi
sownię tradycyjną, używaną przez osobę noszącą okre
ślone nązwisko , z zast rzeżeniem § 4 ust. 1. 

3. W akcie stanu cywilnego nazwiska i imiona osób 
oraz nazwy miejscowości wpisuje się w pełnym 

brzmieniu bez skrótów. Przy wpisywaniu nazw urzę

dów, instytucji i aktów prawnych można posługiwać 
się powszechnie przyjętymi skrótami. 

4. Akt zgonu osoby o nie ustalonej tożsamości spo
rządza się na druku ustalonym dla aktu zgonu, wpisu
jąc w poszczególne rubryki aktu dane, o których mowa 
wart. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Pra
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 
i z 1998 r. Nr 117, poz. 757), zwanej dalej "ustawą" , po 
wykreśleniu rubryk aktu, w których z braku danych nie 
można dokonać wpisów. 

5. Pomyłki powstałe przy sporządzaniu aktu stanu 
cywilnego wykreśla się linią ciągłą w sposób umożli
wiający odczytanie wyrazu wykreślonego; prawidłowe 
brzmienie wyrazu wykreślonego wpisuje się w rubryce 
" uwagi". 


