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OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA KIEROWNIKA 
URZĘDU STANU CYWILNEGO I JEGO ZASTĘPCY  

W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWEJ USTAWY PRAWO  
O AKTACH STANU CYWILNEGO  

Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 ROKU

WSTĘP

Kiedy w październiku 2008 roku weszła w życie nowelizacja1 ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego2, wydawało się, że nareszcie ustaną kło-

* dr; Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Nauk Prawnych.
1  Ustawa z dnia 19 września 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy 
o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 182, poz. 1121).
2  Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., nr 212, poz. 
1264, ze zm.) zwana dalej d.p.a.s.c.
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poty i wątpliwości, jakie dotychczas rodziły się na tle zatrudniania kierownika USC. 
Co prawda już wtedy w myśl art. 6 ust. 2 d.p.a.s.c. – w brzmieniu nadanym mu ustawą 
z dnia 17 maja 1990 roku3 – kierownikiem USC z mocy prawa był wójt, jednakże zgod-
nie z art. 6 ust. 3 d.p.a.s.c. rada gminy mogła powołać innego kierownika USC i jego 
zastępcę (lub zastępców). Niefortunny zwrot „powołać” powodował, iż w praktyce po-
jawiały się wątpliwości dotyczące podstawy zatrudnienia kierownika USC, obowiązku 
przeprowadzenia konkursu na to stanowisko, trybu, w jakim należało rozwiązać z nim 
stosunek pracy itd. Nowe brzmienie art. 6 ust. 3 i 4 d.p.a.s.c., jakie zostało mu nada-
ne ustawą zmieniającą z dnia 19 września 2008 roku, miało uciąć wszelkie dyskusje. 
Niestety, tak się nie stało. Wiadomo było już przynajmniej, że od tego momentu inną 
osobę na stanowisko kierownika USC zatrudniać miał sam wójt, a jedyną dopuszczalną 
podstawą, na której oparty miał być stosunek pracy, była umowa o pracę, co w konse-
kwencji implikowało oczywistą konieczność przeprowadzenia konkursu na to stanowi-
sko4. O ile nowelizacja ułatwiła sprawy związane z samym trybem zatrudnienia, o tyle 
wprowadzono nią jeszcze inne nowe regulacje dotyczące np. konieczności zatrudnienia 
innej osoby na stanowisku kierownika USC w gminach liczących powyżej 50 tys. miesz-
kańców oraz jego zastępcy w każdej gminie, bez względu na liczbę osób w niej zamiesz-
kałych. Dokonano także wielu innych zmian, np. zaostrzono wymagania kwalifikacyjne 
w stosunku do osób ubiegających się o stanowisko kierownika USC lub jego zastępcy. 

Szybko jednak okazało się, że te nowe rozwiązania były źródłem wielu burzli-
wych dyskusji. Rodziły bowiem tyle wątpliwości, że nie sposób ich wszystkich tutaj 
przytoczyć. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kolejnych 
zmian w tym zakresie. Dokonał tego przy okazji prac nad zasadniczą zmianą, jaka 
miała nastąpić w funkcjonowaniu urzędów stanu cywilnego w związku z urucho-

3  Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szcze-
gólnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. nr 34, poz. 198).
4  Wcześniej, tj. pod rządami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w brzmieniu sprzed 29 paździer-
nika 2008 roku, w tej sprawie wypowiedzieć się jednak musiał NSA w wyroku z dnia 17 października 
2007 roku, II OSK 1445/07 (Lex nr 365725). Wówczas bowiem wiele osób uważało, iż skoro kierow-
nika USC powoływała w tamtym czasie rada gminy, to kierownik ten zatrudniany był na podstawie 
właśnie powołania i  w związku z  tym nie zachodził obowiązek przeprowadzenia konkursu, o  któ-
rym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych. Tymczasem zdaniem NSA: „Jeżeli kierownik 
urzędu stanu cywilnego jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie mianowania 
(jeżeli tak określono w statucie gminy) bądź na podstawie umowy o pracę, w żadnym zaś razie po-
wołania w rozumieniu Kodeksu pracy, to do jego zatrudnienia będzie miał w pełni zastosowanie art. 
3a ustawy z 1990 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym nabór kandydatów na wolne 
stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze, zatrudnianych na podstawie mianowania lub 
umowy o pracę (art. 2 pkt 2 i 4) jest otwarty i konkurencyjny, co oznacza, że musi być poprzedzony 
konkursem, o którym mowa w art. 3a-d ustawy o pracownikach samorządowych. Uchwała rady gminy 
o powołaniu danej osoby na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego stanowi zaś jedynie upo-
ważnienia dla wójta czy burmistrza, czyli podmiotu dokonującego czynności z zakresu Prawa pracy, 
do zawarcia z tak powołanym kierownikiem urzędu stanu cywilnego umowy o pracę albo sporządze-
nia aktu mianowania, jeżeli tak stanowi statut gminy”. Zob. także M. Gurdek, Glosa do wyroku NSA 
z dnia 17 października 2007 r., II OSK 1445/07, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008, nr 10, s. 100-113.
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mieniem rejestru stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym w ramach Syste-
mu Rejestrów Państwowych (SRP). W dniu 28 listopada 2014 roku uchwalony zo-
stał nowy tekst ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego5, która w zasadniczej części 
weszła w życie dnia 1 marca 2015 roku6.

ZATRUDNIENIE INNEJ OSOBY 
NA STANOWISKU KIEROWNIKA USC

 
Przechodząc już do analizy tytułowego problemu badawczego, należałoby chyba 

zacząć od tego, iż w art. 6 ust. 3 p.a.s.c. utrzymano zasadę, zgodnie z którą kierow-
nikiem USC jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Brzmienie tego przepisu jest 
niemalże identyczne z dotychczasowym art. 6 ust. 2 d.p.a.s.c., w myśl którego  kie-
rownikiem USC był wójt lub burmistrz (prezydent). W nowej ustawie zachowano 
również obowiązek lub możliwość zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierow-
nika USC (art. 6 ust. 4 i 5 p.a.s.c.). Jednakże do dnia 1 marca 2015 roku konieczność 
zatrudnienia innej osoby na tym stanowisku uzależniano od liczby mieszkańców 
danej gminy. Aktualnie obowiązek ten połączono z liczbą mieszkańców okręgu re-
jestracji stanu cywilnego, a nie jak dawniej gminy. Próg nadal pozostał zakreślony 
na poziomie 50 tys. mieszkańców. Zatem obecnie w okręgach liczących powyżej 50 
tys. mieszkańców wójt zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika USC, zaś 
w okręgach mniej licznych, może, ale już nie musi tego robić. 

Ustawodawca, wprowadzając w roku 2008 obowiązek7 zatrudnienia innej osoby 
na stanowisku kierownika USC w gminach liczących ponad 50 tys. mieszkańców, 
argumentował to ilością zdarzeń. Obliczono wówczas, że w średnim urzędzie sta-
nu cywilnego, gdzie liczba mieszkańców wynosi około 50 tys., rocznie rejestruje 
się blisko 2 tys. zdarzeń. Uwzględniając to, że zakres obowiązków służbowych kie-
rownika USC nie ogranicza się wyłącznie do sporządzania aktów stanu cywilnego, 
ale obejmuje szereg innych czynności, uznano, że dla ich właściwego wykonywania 
konieczne jest zapewnienie, aby w każdym urzędzie stanu cywilnego powyżej 50 
tys. mieszkańców czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wykonywała na 
bieżąco inna niż wójt osoba. Ten bowiem oprócz tego, że jest z mocy prawa kie-
rownikiem USC, ma jeszcze do wykonania, a może nawet przede wszystkim, cały 
szereg obowiązków, jakie spoczywają na nim jako na organie wykonawczym gminy. 
Dlatego też nie jest on w stanie pogodzić tych dwóch funkcji. Jednocześnie, mając 
na uwadze fakt, że liczba mieszkańców nie zawsze jest wyznacznikiem ilości zda-

5  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2224, 
ze zm.) zwana dalej p.a.s.c.
6  Zgodnie z art. 149 p.a.s.c. jedynie art. 47 ust. 1 wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku, zaś art. 
53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a-3e i ust. 4c oraz art. 123,  
wejść miały dopiero  w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
7  Wcześniej rada gminy mogła powołać innego kierownika USC lub jego zastępcę (zastępców).
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rzeń (np. położenie szpitala w  gminie), przewidziano możliwość także fakultatyw-
nego zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC również w gminach, 
w których liczba mieszkańców jest mniejsza niż 50 tys.8

Pojęcie okręgu rejestracji stanu cywilnego, od którego liczby mieszkańców uza-
leżnia obecnie prawodawca konieczność lub możliwość zatrudnienia innej osoby 
na stanowisku kierownika USC, jest nowym pojęciem, nieznanym dotąd pod rzą-
dami poprzedniej ustawy. W  myśl art. 6  ust. 2  p.a.s.c. okręgiem rejestracji stanu 
cywilnego jest gmina, a w dawnym stanie prawnym gmina zgodnie z art. 5a ust. 
2 d.p.a.s.c. stanowiła okręg urzędu stanu cywilnego. Zatem można przypuszczać, że 
zmiana w zasadzie dotyczy nazewnictwa9. Rezygnując jednak z pojęcia okręgu urzę-
du stanu cywilnego, w nowej regulacji prawodawca nie definiuje już pojęcia urzędu 
stanu cywilnego i w zasadzie w żadnym przepisie nie określa wprost obszaru jego 
właściwości. Zrezygnował bowiem z zamieszczenia w nowej ustawie odpowiednika 
dawnego art. 5a ust. 1 d.p.a.s.c., zgodnie z którym urzędy stanu cywilnego wcho-
dziły w skład urzędu gminy. W nowej regulacji pojawił się za to art. 6 ust. 1 p.a.s.c., 
w myśl którego rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzę-
dach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

ZATRUDNIENIE ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC

 W nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego ustawodawca przewidział 
natomiast zasadniczą zmianę w zakresie obowiązku zatrudnienia zastępcy kierow-
nika USC. W dawnym stanie prawnym art. 6 ust. 5 d.p.a.s.c. zobowiązywał wójta 
do zatrudnienia innej osoby na stanowisku zastępcy (zastępców) kierownika USC 
w każdej gminie, bez względu na liczbę jej mieszkańców. Obecnie, w myśl art. 6 ust. 
4  i 5 p.a.s.c., wójt jest do tego zobowiązany jedynie w okręgach liczących poniżej 
50 tys., zaś w okręgach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców – czyli tam gdzie 
konieczne jest zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC – jest już 
tylko do tego uprawniony. Jak widać, ustawodawca, podobnie jak przy ustalaniu 
obowiązku zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC, powiązał tę 
powinność z liczbą mieszkańców okręgu rejestracji stanu cywilnego, a nie jak daw-
niej – gminy. Zatem w obecnym stanie prawnym w wielu okręgach nie ma już obo-
wiązku zatrudnienia zastępcy kierownika USC. Natomiast tam gdzie obligatoryjnie 
zachodzi konieczność zatrudnienia takiej osoby, nie ma już obowiązku zatrudnienia 
innej osoby na stanowisku kierownika. Czyli, podsumowując, prawodawca przyjął, 

8  Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 19 września 2008 roku zmieniającej ustawę – Prawo o aktach 
stanu cywilnego i ustawę o opłacie skarbowej, s. 5, www.sejm.gov.pl [dostęp: 30.04.2015].
9  W mojej ocenie jednak tak nie jest. Problem ten poddałam szczegółowej analizie w opracowaniu: 
M. Gurdek, Okręg urzędu stanu cywilnego a okręg rejestracji stanu cywilnego w kontekście obowiązku 
zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015, rok 
XV, s. 115-127.
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że kierownikiem USC jest wójt, przy czym w dużych okręgach, z uwagi na ilość obo-
wiązków związanych z pełnieniem funkcji organu wykonawczego gminy, tj. w okrę-
gach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, tenże wójt obligatoryjnie zatrudnia 
inną osobę na stanowisku kierownika i może, ale nie musi zatrudnić jego zastępcę 
lub zastępców. W mniejszych zaś okręgach, liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, 
obligatoryjnie zatrudnia zastępcę kierownika USC i może, ale nie musi zatrudnić 
inną osobę na stanowisku kierownika USC10. 

SKUTKI REZYGNACJI Z OBLIGATORYJNEGO 
ZATRUDNIENIA ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC  
W OKRĘGACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 50 TYS. MIESZKAŃCÓW

Teoretycznie na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że rezygnując z obliga-
toryjnego zatrudnienia zastępcy kierownika USC w okręgach liczących powyżej 50 tys. 
mieszkańców, prawodawca zadbał o to, aby w każdym okręgu były co najmniej dwie oso-
by uprawnione do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, na wypa-
dek np. nieobecności któregoś z powodu choroby czy urlopu. Rejestracja stanu cywilnego 
musi się bowiem odbywać na bieżąco i niedopuszczalne jest, aby przez jakiś, nawet krótki 
okres czynności te nie były wykonywane. Ale czy rzeczywiście tak jest? O ile nie ulega 
wątpliwości, że w okręgach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców będą zawsze uprawnio-
ne dwie osoby: wójt będący z mocy prawa kierownikiem USC i jego zastępca, o tyle nie 
jest to już takie oczywiste w okręgach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Różnica ta 
wynika z przede wszystkim z konstrukcji samego pojęcia stanowiska, czemu daje wyraz 
sam ustawodawca. Tam bowiem gdzie jest mowa o zatrudnieniu kierownika USC, używa 
on zwrotu „zatrudnia (lub może zatrudnić) inną osobę na stanowisku kierownika” (i to 
zarówno w ust. 4, jak i ust. 5 art. 6 p.a.s.c.). Natomiast tam gdzie odnosi się do zatrudnie-
nia zastępcy, posługuje się już zwrotem „zatrudnia zastępcę kierownika”. Różnica spro-
wadza się do sformułowania „inną osobę na stanowisku” i wynika z tego, że stanowisko 
kierownika USC jest jedno i z mocy prawa obsadzone jest już samym wójtem. Dlatego 
też zatrudnienie innej osoby na stanowisku kierownika możliwe byłoby tylko wówczas, 

10  Ciekawe jest to, że w okręgach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców prawodawca nie upoważnił 
wójta do zatrudnienia większej liczby zastępców. Wyraźnie w przepisie tym posłużył się liczbą poje-
dynczą. Tak samo zresztą postąpił w odniesieniu do dużych okręgów, zobowiązując wójta do obliga-
toryjnego zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika. I to w zasadzie jest uzasadnione, gdyż 
zapewne nie chciał narzucać gminom dodatkowych obligatoryjnych etatów. Ale można sobie zadać 
pytanie, dlaczego w mniejszych okręgach, poza koniecznym jednym zastępcą i możliwością fakulta-
tywnego zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC, nie upoważnił już wójta do fakul-
tatywnego zatrudnienia drugiego lub nawet dalszych zastępców. Przyjęcie takiego rozwiązania powo-
duje, że w mniejszych okręgach wójt, chcąc zatrudnić jeszcze jedną osobę do dokonywania czynności 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego (oprócz jednego zastępcy, który i tak jest obligatoryjny w tego 
typu okręgach), musi zatrudnić inną osobę na stanowisko kierownika USC, bo nie ma możliwości 
nawiązania stosunku pracy z drugim zastępcą kierownika USC.
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gdyby pozostawało ono wolne. Ponieważ jednak tak nie jest, legislator musiał posłużyć się 
zwrotem „inną osobę na stanowisku kierownika”, czyli inną niż wójt. A to z kolei moim 
zdaniem oznacza, że wójt, zatrudniając inną osobę na tym samym stanowisku, musi odsu-
nąć z niego dotychczasowego kierownika, czyli samego siebie, poprzez co traci to stanowi-
sko, a więc przestaje być kierownikiem USC11. Nie można bowiem przyjąć, że na jednym 
stanowisku zatrudnione są dwie osoby. Nie należy tego zwrotu „inną osobę” interpretować 
w ten sposób, że jest to dodatkowa osoba zatrudniona na tym stanowisku, która ma po-
magać wójtowi w wykonywaniu czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, bo do 
takiego pomagania służy stanowisko zastępcy kierownika USC. W przeciwnym bowiem 
razie mielibyśmy do czynienia z sytuacją obsadzenia jednego stanowiska dwoma osobami. 

Jeżeli więc legislatorowi chodziło o to, żeby jednak osoba ta równolegle zajmowała 
stanowisko kierownika USC, to powinien przewidzieć, że wójt zatrudnia „dodatkowego 
kierownika USC”, co byłoby równoznaczne z koniecznością utworzenia jeszcze jedne-
go stanowiska kierownika (dodatkowego). Jeżeli jednak sam ustawodawca konieczność 
zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC argumentuje potrzebą odcią-
żenia w dużych okręgach wójta w wykonywaniu czynności z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego, powinien raczej w tym celu zobowiązać go do zatrudnienia w każdym okrę-
gu jedynie zastępcy (a w okręgach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców np. dwóch 
lub więcej zastępców). Przecież właśnie na tym polega praca zastępcy, czemu dokładnie 
dał wyraz sam prawodawca w art. 9 p.a.s.c., w myśl którego czynności z zakresu rejestra-
cji stanu cywilnego są dokonywane nie tylko przez kierownika USC, ale również przez 
jego zastępcę. Zgodnie bowiem z tym przepisem uprawnienia i obowiązki kierownika 
USC przysługują jego zastępcy i są przez niego wykonywane. Skoro jednak legislator 
tego nie zrobił, tylko w okręgach, w których obliguje wójta do zatrudnienia innej osoby 
na stanowisku kierownika, uprawnia go jedynie do zatrudnienia jeszcze zastępcy (lub 
zastępców), to jednak musiał mieć w tym jakiś cel. Ponadto stanowiąc o zatrudnieniu 
zastępcy kierownika USC, nie używa już zwrotu „innej osoby na stanowisku zastępcy 
kierownika”, co jest zrozumiałe12. Stanowisko to jest wolne, nikt go bowiem nie zajmuje 
z mocy prawa, zatem nikogo nie trzeba od niego odsuwać. 

11 Szerzej na ten temat zob.: M. Gurdek, Wójt jako kierownik urzędu stanu cywilnego, „Przegląd Prawa 
Publicznego” 2010, nr 3, s. 91-98. Tak też C. Martysz, Właściwość organów samorządu terytorialnego 
w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000, s. 226 oraz R. Skwarło, Kiedy wójt traci kompeten-
cje kierownika urzędu stanu cywilnego, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kiedy-wojt-traci-
kompetencje-kierownika-urzedu-stanu-cywilnego [dostęp: 2.04.2015]. Jednakże zarówno w literatu-
rze, jak i  w orzecznictwie prezentowany jest odmienny pogląd, w  myśl którego zatrudnienie innej 
osoby na stanowisku kierownika USC nie powoduje utraty uprawnień wójta w tym zakresie – tak np. 
A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory do-
kumentów i pism, Warszawa 2005, s. 25 oraz NSA w wyroku z dnia 17 października 2007 roku, II OSK 
1324/07, „Wspólnota” 2008, nr 4, s. 31, http;//orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp: 29.04.2015].
12  Co prawda legislator dostrzegł to dopiero teraz, uchwalając w dniu 28 listopada 2014 roku nową 
ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego. W dawnym stanie prawnym niestety, stanowiąc o obowiązku 
zatrudnienia zastępcy kierownika, również używał zwrotu „inna osoba na stanowisku zastępcy kie-
rownika” (art. 6 ust. 5 d.p.a.s.c.).
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Tym samym, wracając do głównej myśli, moim zdaniem w okręgach liczących po-
wyżej 50 tys. mieszkańców obligatoryjnie tylko jedna osoba uprawniona jest do doko-
nywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego – i jest to ta inna osoba zatrud-
niona na stanowisku kierownika USC, wójt bowiem z chwilą jej zatrudnienia zostaje 
odsunięty od zajmowania tego stanowiska. Zaś w okręgach liczących poniżej 50 tys. 
mieszkańców do dokonywania tego rodzaju czynności uprawione są już dwie osoby: za-
równo urzędujący wójt będący kierownikiem USC, jak i jego obowiązkowo zatrudnio-
ny zastępca. Oczywiście w dużych okręgach fakultatywnie wójt może jeszcze zatrudnić 
zastępcę (zastępców) kierownika USC, ale rozpatrując minimalne, wymagane ustawą 
obłożenie, okazuje się, że w dużych okręgach ustawodawca wymaga mniejszej liczby 
osób uprawnionych do dokonywania czynności niż w mniejszych okręgach. 

Tę zmianę, wprowadzoną w  nowym akcie prawnym, należy w  mojej ocenie 
uznać za niekorzystne rozwiązanie. Przed rokiem 2015 w każdej bowiem gminie 
zachodziła konieczność zatrudnienia zastępcy (zastępców) kierownika, co powo-
dowało, że w dużych jednostkach, w których wójt był zobowiązany (podobnie jak 
dzisiaj) do zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC, zatrudniany 
był również obligatoryjnie jego zastępca. W małych natomiast kierownikiem USC 
pozostawał – zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 2 d.p.a.s.c. – wójt, który dodat-
kowo musiał zatrudnić zastępcę kierownika USC. W każdej zatem gminie ustawo-
wo zagwarantowane było funkcjonowanie dwóch osób posiadających uprawnienia 
do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 

Można sobie zadać pytanie: dlaczego zatem ustawodawca dokonał tej zmiany? 
Wydaje mi się, że chciał w  ten sposób dać jednak wyraz temu, że mimo wszyst-
ko w  jego ocenie wójt zawsze pozostaje kierownikiem USC, nawet wówczas, gdy 
zatrudnił inną osobę na stanowisku kierownika. A zatem, że jednak prawodawca, 
odmiennie od przedstawionego powyżej poglądu, zapatruje się na tę kwestię. Od 
wielu bowiem lat w  doktrynie brak jest jednolitego stanowisko w  tym zakresie. 
W roku 2008, kiedy to odstąpiono od wymogu podjęcia przez radę gminy uchwa-
ły o  powołaniu innego kierownika USC na rzecz zatrudnienia przez wójta innej 
osoby na stanowisku kierownika USC, wydawało się, że nareszcie rozwiązany zo-
stanie problem dotyczący tego, czy wójt traci swoje uprawnienia w razie powołania 
innego kierownika, czy też nie13. Nie była to kwestia tego, kto powoła czy zatrudni 
kierownika USC, tylko zwrotów, jakich używał prawodawca przed i po 2008 roku. 
Nadzieję pokładano bowiem w tym, iż przed rokiem 2008 prawodawca posługiwał 
się sformułowaniem „rada gminy może powołać innego kierownika USC”, zaś po 
zmianach z 2008 roku „wójt zatrudnia/może zatrudnić inną osobę na stanowisku 
kierownika USC”. Używany przed rokiem 2008 zwrot „innego kierownika” mógł 

13  Szerzej na ten temat: M. Gurdek, Status prawny kierownika urzędu stanu cywilnego, „Samorząd 
Terytorialny” 2008, nr 7-8, s. 113-125 oraz M. Gurdek, Glosa do wyroku NSA z dnia 17 października 
2007 r., II OSK 1445/07, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008, nr 10, s. 100-113.
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wówczas sugerować, że wójt jest jednym kierownikiem USC, a mocą uchwały rady 
można powołać jeszcze innego, czyli mówiąc inaczej – drugiego kierownika USC. 
Rzeczywiście w  praktyce przed rokiem 2008 często zdarzało się, że pomimo po-
wołania innego kierownika USC wójtowie, zwłaszcza małych gmin, gdzie nie było 
zastępcy kierownika USC, zastępowali kierowników USC podczas ich nieobecno-
ści w  pracy. A  zatem uważano, że w  takiej sytuacji wójt mógł nadal dokonywać 
czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Takie stanowisko zajął także NSA 
w wyroku z dnia 17 października 2007 roku14. Sąd ten w uzasadnieniu wyroku po-
parł stanowisko prezentowane w literaturze15, zgodnie z którym ze sformułowania 
art. 6 ust 2 i art. 6 ust. 3 d.p.a.s.c. nie wynikało, iż w przypadku powołania innego 
kierownika USC wójt przestawał być kierownikiem USC i tracił uprawnienia w tym 
zakresie. Nowe brzmienie art. 6 ust. 3 d.p.a.s.c. wydawało się być już jednoznaczne 
– jest jedno stanowisko kierownika, które z mocy ustawy zajmuje wójt, jednakże 
w razie zatrudnienia innej osoby na tym stanowisku (tym samym stanowisku) on 
sam traci je i przestaje być już kierownikiem USC. 

Pomimo – moim zdaniem – tak istotnej zmiany językowej, niepokojące już 
wówczas było stanowisko projektodawcy, które zostało wyrażone w uzasadnieniu 
projektu ustawy zmieniającej z 2008 roku. W ramach konsultacji społecznych pro-
jekt ustawy został bowiem przekazany m.in. Stowarzyszeniu Urzędników Stanu Cy-
wilnego. Stowarzyszenie to zgłosiło uwagi do przedłożonego projektu i zapropono-
wało, aby art. 6 d.p.a.s.c. miał następujące brzmienie: 

„Art. 6. 1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik 
urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

 2. Wójt lub burmistrz (prezydent) zatrudnia kierownika urzędu stanu cywil-
nego i jego zastępcę (zastępców).

 3. Wójt lub burmistrz (prezydent) pełni funkcję kierownika urzędu stanu cy-
wilnego tylko w sprawach związanych z  przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński”16. 

Twórcy projektu uznali jednak, że proponowane w  art. 6  ust. 3  pozbawienie 
lub ograniczenie roli wójta jako kierownika USC doprowadziłoby do kuriozalnej 
sytuacji. Mianowicie wójt zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym kieruje bie-
żącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania wykonu-
je przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Jako kierownik urzędu 
wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 
urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W związku z tym, 
w ocenie projektodawcy, wprowadzenie zmiany proponowanej przez Stowarzysze-

14   Z uzasadnienia wyroku NSA z 17 października 2007, II OSK 1324/07, Lex 465023.
15  A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach…, s. 25.
16  Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 19 września 2008 roku zmieniającej ustawę – Prawo o aktach 
stanu cywilnego i ustawę o opłacie skarbowej z 2008 roku, s. 14, www.sejm.gov.pl [dostęp: 29.04.2015].
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nie Urzędników Stanu Cywilnego doprowadziłoby do tego, że zwierzchnik służbo-
wy posiadałby mniejsze uprawnienia niż osoba mu podległa. Dodatkowo zmiana 
ta mogłaby osłabić pozycję kierownika USC, gdyż pozbawienie wójta uprawnień 
z  zakresu rejestracji stanu cywilnego, przy dodatkowym uwzględnieniu, że są to 
zadania zlecone, doprowadziłoby do marginalizacji roli urzędu stanu cywilnego 
jako odrębnego tworu organizacyjnego, niezależnego od wójta17.  Z tak przedsta-
wionego stanowiska projektodawcy można wyprowadzić wniosek, że w jego ocenie 
wójt jako kierownik USC z mocy prawa nie przestaje nim być pomimo zatrudnie-
nia innej osoby na stanowisku kierownika USC. Niestety, ustawodawca już wtedy 
nie był konsekwentny w wyrażaniu swoich poglądów. Skoro bowiem w myśl no-
wych przepisów wprowadzonych w  2008 roku wójt zobowiązany był dodatkowo 
zatrudnić w każdej gminie zastępcę kierownika USC, to z punktu widzenia poglądu 
prezentowanego przez prawodawcę, w gminie, liczącej powyżej 50 tys. mieszkań-
ców, w  której obligatoryjnie zatrudniona zostać miała inna osoba na stanowisku 
kierownika USC, byłyby w sumie trzy osoby uprawnione do dokonywania czynno-
ści z zakresu rejestracji stanu cywilnego. A przecież legislator w tym samym uzasad-
nieniu do projektu ustawy zmieniającej z 2008 roku, w miejscu, w którym wyjaśniał 
konieczność wprowadzenia obligatoryjnego zastępcy kierownika, argumentował: 
„Uwzględniając to, że zakres obowiązków służbowych kierownika usc nie ogranicza 
się wyłącznie do sporządzania aktów stanu cywilnego, ale obejmuje szereg innych 
czynności, uznano, że dla ich właściwego wykonywania konieczne jest zapewnienie, 
aby w każdym usc powyżej 50.000 mieszkańców czynności z zakresu rejestracji sta-
nu cywilnego wykonywały dwie osoby”18. 

Jak widać, sam prawodawca, wprowadzając zastępców kierownika USC, chciał, 
aby czynności te wykonywały dwie osoby również w miastach liczących powyżej 50 
tys. mieszkańców. Uwzględniając to, iż w takich miastach należało obligatoryjnie za-
trudnić także inną osobę na stanowisku kierownika USC, to wydaje się, że wniosek 
może być tylko jeden: wójt w takim razie tracił swe uprawnienia w zakresie rejestracji 
stanu cywilnego. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką interpretacją 
była wówczas konieczność zatrudnienia zastępcy kierownika USC w  każdej gmi-
nie. Wprowadzenie tego obowiązku musiało mieć coś na celu. Do roku 2008 często 
w gminach, w których powołano innego kierownika USC, nie zatrudniano już jego 
zastępcy. Podczas jego nieobecności w pracy zastępował go sam wójt. Zatem obecnie 
można wnioskować, że skoro wójt jest zobowiązany zatrudnić zastępcę kierownika 
USC, to teraz zastępca będzie wspomagał kierownika USC, a nie on sam. 

Już w roku 2008 zastanawiające jednak było, dlaczego ustawodawca – skoro uwa-
żał, że wójt nie traci swych uprawnień w razie zatrudnienia innej osoby na stanowisku 
kierownika USC – nie wskazał tego wprost w ustawie. Przecież od lat zarówno w li-

17  Ibidem.
18  Ibidem, s. 5.



ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA.  ROK XIX142

teraturze, jak i orzecznictwie trwał spór w tym zakresie i dobrze byłoby, aby kwestia 
ta została rozstrzygnięta w ustawie. Szkoda, że nowelizując w 2008 roku ustawę, nie 
rozstrzygnął wyraźnie tej niejednoznaczności. Kompetencje kierownika USC są prze-
cież szalenie istotne, i nie może być wątpliwości, czy zostały dokonane przez osobę do 
tego uprawnioną, czy nie19. Prawodawca zmienił co prawda treść art. 6 ust. 3 d.p.a.s.c. 
z „rada gminy może powołać innego kierownika” na „wójt zatrudnia inną osobę na 
stanowisku kierownika”, ale ta zmiana moim zdaniem bardziej uprawniała nas do wy-
ciągnięcia wniosku, że wójt jednak traci swe uprawnienia w takim przypadku, niż do 
sądu przeciwnego, przez co jeszcze bardziej odsunięto się od wykładni, za którą opo-
wiada się prawodawca. A przecież wystarczyłoby, gdyby legislator w art. 6 ust. 3 d.p.a-
.s.c. postanowił, że „wójt zatrudnia dodatkowo na stanowisku kierownika USC inną 
osobę”, lub „wójt zatrudnia dodatkowego kierownika USC” i sprawa byłaby jasna.  

W chwili obecnej, przyjmując zupełnie nowy tekst ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego, prawodawca po raz kolejny nie wypowiedział się jednoznacznie w  tej 
sprawie. Aczkolwiek zmiana, jaką wprowadził tym razem, dotycząca konieczności 
zatrudnienia zastępcy kierownika USC jedynie w okręgach liczących poniżej 50 tys. 
mieszkańców, czyli tam gdzie nie zachodzi już obowiązek zatrudnienia innej oso-
by na stanowisku kierownika USC, bardziej przemawia za stanowiskiem, któremu 
dał on wyraz w  uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej z  2008 roku. Patrząc 
bowiem na problem przez pryzmat poglądu reprezentowanego przez prawodawcę, 
czyli przyjmując, że wójt nie traci jednak stanowiska kierownika USC w razie za-
trudnienia na nim innej osoby, obecnie w każdym okręgu rejestracji stanu cywilne-
go, bez względu na liczbę jego mieszkańców, uprawnione są teraz co najmniej dwie 
osoby do dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego – w dużych 
okręgach wójt i inna osoba obowiązkowo zatrudniona na stanowisku kierownika, 
w małych wójt i zatrudniony obowiązkowo zastępca. Dlaczego zatem ustawodawca 
nie wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i nie uregulował wreszcie tej kwestii wprost, 
tylko po raz kolejny wprowadził przepis, który może być rozumiany dwojako? Wy-
daje się, że jak zwykle jest to wynikiem braku jego dbałości o dobór odpowiednich 
słów i budowę konstrukcji zdania. Aczkolwiek, tak jak już wcześniej wspominałam, 
w państwie, w którym obowiązuje zasada praworządności, nikt nie powinien mieć 
wątpliwości, czy czynność dokonana przez wójta jako kierownika USC jest ważna, 
czy też nie. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wywołują bowiem nie-
zwykle istotne skutki prawne – np. kwestia ważności udzielonego ślubu nie dotyczy 
jedynie samych nupturientów, ale rozciąga się również na inne osoby – chodzi m.in. 
o ustalenie pochodzenia dziecka, kręgu spadkobierców ustawowych itp.

19  R. Skwarło, Kiedy wójt traci kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego, http://www.samorzad.lex.pl/
czytaj/-/artykul/kiedy-wojt-traci-kompetencje-kierownika-urzedu-stanu-cywilnego [dostęp: 2.04.2015].
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POSUMOWANIE – WNIOSKI DE LEGE FERENDA

Oprócz konieczności zajęcia wyraźnego stanowiska w  przedstawionej przed 
chwilą kwestii, najważniejsze jest to, że prawodawca powinien przede wszystkim 
wprowadzić zasadnicze zmiany w zakresie obsadzania stanowiska kierownika USC 
i jego zastępcy, które świadczyłyby o racjonalnym, konsekwentnym jego działaniu. 
Mianowicie od roku 2008 legislator podkreśla, że w związku z coraz to trudniejszy-
mi sprawami, z  jakimi przychodzi się zmagać kierownikom USC, ich zastępcom, 
wymagającymi ogromnej wiedzy z zakresu prawa, i to nie tylko prawa polskiego, ale 
również prawa międzynarodowego, kandydaci na te stanowiska muszą legitymować 
się ustawowo określonym wysokim wykształceniem prawniczym lub administra-
cyjnym20. Te ustawowo określone wymagania kwalifikacyjne oczywiście nie dotyczą 
wójta zajmującego stanowisko kierownika USC z uwagi na to, że z mocy art. 6 ust. 
3 p.a.s.c. z chwilą wyboru na wójta staje się on automatycznie kierownikiem USC. 
W nowej ustawie legislator dał nawet temu wyraz wprost w art. 8 ust. 1 p.a.s.c., sta-
nowiąc, iż na stanowisku kierownika USC oraz jego zastępcy może być zatrudniona 
osoba inna niż wskazana w art. 6 ust. 3 p.a.s.c., czyli inna niż wójt, która posiada: 

a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych 
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub 

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub admi-
nistracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a 
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 572, z późn. zm.) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany 
za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub 

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji.

Skoro art. 8 ust. 1 p.a.s.c. nie dotyczy wójtów, będących kierownikami USC z mocy 
prawa, należy sobie zadać pytanie: jakie wymogi kwalifikacyjne stawia im prawodawca? 
Prawda jest taka, że od kandydatów na wójta prawodawca nie wymaga legitymowania 
się żadnym konkretnym wykształceniem, nie mówiąc już o wykształceniu wyższym, 
a co dopiero prawniczym czy administracyjnym. Z drugiej jednak strony ten sam pra-
wodawca już w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej z 2008 roku, w której po 
raz pierwszy wprowadził zaostrzone wymogi kwalifikacyjne, argumentował, iż z uwa-
gi na rodzaj i rangę dokonywanych czynności zachodzi konieczność posiadania przez 
kierownika USC i jego zastępcę szerokiej wiedzy prawniczej. W nowej ustawie z 2014 

20  Szerzej na ten temat zob.: M. Gurdek, Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko kie-
rownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy z 28 listopada 2014 
roku  Prawo o aktach stanu cywilnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawa Człowieka. Human 
Rights”  2014, nr 17, s. 63-87.
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jeszcze bardziej zaostrzył te wymagania, uzasadniając to w ten sposób: „Należy bowiem 
zwrócić uwagę, że kierownik urzędu stanu cywilnego jest rejestratorem fundamental-
nych zdarzeń z życia człowieka, dokonuje szeregu istotnych czynności z zakresu prawa 
rodzinnego, jak również, w związku z przepływem osób i dokumentów, jest obowiąza-
ny do znajomości nie tylko ustawodawstwa krajowego, ale także do znajomości regu-
lacji prawa międzynarodowego, w tym w szczególności konwencji Międzynarodowej 
Komisji Stanu Cywilnego, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Nie obniżając 
dotychczasowych kwalifikacji wymaganych od kierowników urzędu stanu cywilnego 
i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, w przedkładanym projekcie ustawy do-
precyzowano wymogi stawiane osobom ubiegającym się o zatrudnienie na tych stano-
wiskach, tak aby nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych. Skorygowane zostały 
przesłanki odnoszące się do wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, wskaza-
no bowiem wprost, że osoba zajmująca stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego 
jest obowiązana posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub ad-
ministracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub też dyplom 
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i dyplom ukończenia studiów 
podyplomowych w  zakresie administracji. Tym samym wyeliminowano potencjalną 
możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego osoby po-
siadającej dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i  dyplom 
ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji”21.

Mając na uwadze powyższe argumenty legislatora, utrzymanie zasady, w myśl której 
wójt, który nie musi się legitymować żadnym wykształceniem, jest nadal kierownikiem 
USC z mocy prawa, ocenić należy jako co najmniej nieracjonalne. Co więcej, zdziwienie 
może budzić również i  to, że nawet w okręgach, w których zatrudniono na stanowi-
sku kierownika USC inną, posiadającą wymagane wykształcenie osobę, dopuszcza się 
nadal niewykształconego w tym kierunku wójta, do dokonywania czynności z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego. Wydaje się, że skoro ustawodawca zdecydował się na wpro-
wadzenie surowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o stanowisko 
kierownika USC lub jego zastępcy, powinien wymagać dokładnie takich samych kwali-
fikacji od wójta22. Zdarza się co prawda, że niektórzy wójtowie rzeczywiście legitymują 
się takim wykształceniem, o którym mowa w art. 8 p.a.s.c., ale są to nieliczne przypadki. 
Dlatego też skoro legislator z jednej strony uznaje wójta za kierownika USC z mocy pra-
wa, a z drugiej uważa, że wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 

21  Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, 
druk 2660, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2620 [dostęp: 2.04.2015].
22 Podobny pogląd w tej sprawie wyraził Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywil-
nego RP – Uwagi do projektu założeń do projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 22 
lutego 2013 r., http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFj
AA&url=http%3A%2F%2Fwww.susc.pl%2Fczytaj%2Fitems%2Fprojekt-zalozen-do-projektu-ustawy.
html%3Ffile%3Dtl_files%2FKatalog_PDF%2FUZUPELNIENIE%2520DO%2520NOWEJ%2520ST
RONY%2FUwagi%2520SUSC%2520RP%2520do%2520projektu.pdf&ei=V8UcVYvIAcLwavK-gbgL
&usg=AFQjCNGQVcEudtIrZGtPm2gKmdflZXvdmg&bvm=bv.89744112,d.d2s [dostęp: 1.04.2015].
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wymaga znajomości prawa, powinien postępować w sposób konsekwentny. W związku 
z czym należałoby więc np. wprowadzić obowiązek zatrudnienia innej osoby na stano-
wisku kierownika USC nie tylko w okręgach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, ale 
wszędzie tam, gdzie wójt nie spełniałby wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 
8 p.a.s.c. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak pewnego założenia, którego niestety, 
jak widać z powyższych rozważań, nie chce przyjąć ustawodawca. Mianowicie chodzi 
o to, że wówczas trzeba byłoby z całą stanowczością uznać, iż w razie zatrudnienia innej 
osoby na stanowisku kierownika USC wójt definitywnie traci uprawnienia w zakresie 
dokonywania czynności rejestracji stanu cywilnego. Dzięki takiej regulacji kierownik 
USC i jego zastępca zawsze legitymowaliby się wysokim poziomem wiedzy prawniczej 
i administracyjnej i tylko fachowcy zajmowaliby się dokonywaniem czynności z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego.

Jeżeli jednak ustawodawca nie jest w stanie przyjąć takiego założenia i nadal bę-
dzie obstawał przy swoim dotychczasowym stanowisku, w myśl którego zatrudnienie 
innej osoby na stanowisku kierownika USC nie odsuwa od niego samego wójta, to po-
winien przyjąć obowiązek zatrudnienia takiej osoby w każdym okręgu, z jednoczesnym 
ograniczeniem kompetencji wójta jedynie do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu 
w  związek małżeński23, ewentualnie tylko takiego wójta, który nie spełnia wymagań 
określonych w art. 8 p.a.s.c. Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 
nie jest czynnością tak skomplikowaną, do której konieczne byłoby posiadanie wiedzy 
prawniczej, zatem ten rodzaj czynności mógłby pozostać w zakresie obowiązków wójta 
jako kierownika USC i zapewne miałby charakter głównie reprezentacyjny.

Można by też było przyjąć jeszcze inne rozwiązanie. Mianowicie aby rozwiać 
wszelkie wątpliwości, czy wójt w razie zatrudnienia innej osoby na stanowisku kie-
rownika USC traci czy też nie swe uprawnienia w zakresie rejestracji stanu cywilnego, 
należałoby w ogóle zrezygnować z zatrudniania innej osoby na stanowisku kierownika 
USC. Natomiast w miejsce tego musiałby zostać wprowadzony przepis, zgodnie z któ-
rym wójt, będący kierownikiem USC z mocy prawa, byłby zobowiązany zatrudnić 
swojego zastępcę (lub zastępców) w każdym okręgu rejestracji stanu cywilnego, tak 
żeby w każdym okręgu istniały co najmniej dwie osoby uprawnione do dokonywania 
tych czynności. Natomiast jeżeli prawodawca uważa, że w okręgach liczących powyżej 
50 tys. mieszkańców wójt i tak ma już bardzo dużo obowiązków wynikających z racji 
pełnia funkcji organu wykonawczego gminy i praktycznie jego rola jako kierownika 
USC ograniczałaby się jedynie do wyjątkowo podejmowanych czynności, zwłaszcza 
tych szczególnie uroczystych, np. jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, powinien 
ustawowo w  takich okręgach zobowiązać wójta do zatrudnienia dwóch zastępców 

23  Tak jak to proponowali członkowie Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego, opiniując pro-
jekt nowelizacji ustawy Prawo o aktach stany cywilnego z roku 2008 – z uzasadnienia projektu ustawy 
z dnia 19 września 2008 roku zmieniającej ustawę – Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawę o opłacie 
skarbowej z 2008 roku, s. 14, www.sejm.gov.pl [dostęp: 29.04.2015].
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kierownika USC. Co prawda wówczas istniałyby aż trzy osoby uprawione do doko-
nywania tych czynności, ale wójt jako kierownik tylko okazjonalnie podejmowałaby 
tego typu działania, natomiast na co dzień czynności tych dokonywałoby dwóch po-
zostałych zastępców. W ten sposób wójt zawsze pozostawałby kierownikiem USC, na 
stanowisku tym byłaby zawsze zatrudniona tylko jedna osoba (co jest zgodne z logiką 
– jedno stanowisko, jedna osoba), a dodatkowo w każdym okręgu pomagałby wójtowi 
co najmniej jeden zastępca, posiadający w myśl art. 9 p.a.s.c. taki sam zakres upraw-
nień jak kierownik USC. To ostatnie rozwiązanie kłóci się jednak z zakładaną przez 
prawodawcę potrzebą legitymowania się przez osoby dokonujące czynności z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego wysokim poziomem wiedzy prawnej. Wówczas bowiem 
w każdym okręgu kierownikiem USC byłby wójt, któremu nie stawia się żadnych wy-
mogów kwalifikacyjnych do zajmowania tego stanowiska. Żeby temu przeciwdziałać, 
można byłoby ewentualnie w  tym przypadku wprowadzić obowiązek zatrudnienia 
zastępcy kierownika USC, w  połączeniu ze wspomnianym przy poprzednim roz-
wiązaniu ograniczeniem kompetencji wójta, który nie spełnia wymagań określonych 
w art. 8 p.a.s.c., jedynie do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek mał-
żeński. W takich okręgach jednak, z uwagi na ograniczony zakres kompetencji wójta, 
zachodziłaby konieczność zatrudnienia dwóch zastępców kierownika USC.

Jak widać jednak, każda z zaproponowanych powyżej możliwości jest skomplikowa-
na i wymaga obok głównej zmiany przyjęcia jeszcze jakichś dodatkowych założeń lub 
dalszych nowelizacji, np. ograniczenia kompetencji wójta. Dlatego też uważam, że naj-
lepszym i najprostszym wyjściem byłoby wprowadzenie zupełnie nowego rozwiązania, 
które zapewne zrewolucjonizowałoby dotychczasowe poglądy i tradycje utrzymywane 
od lat. Mianowicie moim zdaniem w dzisiejszych czasach powinno się w ogóle zrezy-
gnować z ustawowego uznawania wójta za kierownika USC. Dzięki temu rozwiane zo-
stałyby wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy wójt w razie zatrudnienia innej osoby na 
stanowisku kierownika USC jest czy też nie jest uprawniony do dokonywania czynności 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Poza tym czynności tych dokonywałyby już tylko 
osoby legitymujące się wymaganym do zajmowania tych stanowisk wykształceniem. 
Na wagę tej sprawy zwracają uwagę sami kierownicy USC, których zdaniem w ustawie 
Prawo o aktach stanu cywilnego „powinien znaleźć się cały rozdział poświęcony statu-
sowi kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym byłoby możliwe zawarcie wszyst-
kich przepisów dotyczących tego statusu. Ideałem byłoby przyjęcie rozwiązań zbieżnych 
z już obowiązującymi w innych krajach, gdzie roli kierownika urzędu stanu cywilnego 
nadano duże znaczenie prawne i zrównano go z funkcją notariusza, co z uwagi na istotę 
zagadnienia jest uzasadnione. Wiąże się z tym także jasno określony system szkolenia 
i awansu zawodowego, czego polscy kierownicy również by oczekiwali”24. 

24  Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, Uwagi do projektu założeń do 
projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 22 lutego 2013 r., http://www.google.pl/url?sa-
=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.susc.
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Streszczenie: W nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku 
ustawodawca pomimo wprowadzenia wielu zmian pozostał wierny zasadzie, zgodnie z którą 
kierownikiem USC jest wójt. Zachował również obowiązek zatrudnienia innej osoby na stano-
wisku kierownika USC w okręgach, w których zamieszkuje ponad 50 tys. osób. Zrezygnował 
natomiast z obligatoryjnego zatrudnienia w tych okręgach jego zastępcy. Ta zmiana, chociaż 
wydawać by się mogła drobna, powoduje, że tylko pogłębiają się istniejące od lat rozbieżności 
poglądów na temat tego, czy wójt zatrudniający inną osobę na stanowisku kierownika USC 
zachowuje uprawnienia w zakresie rejestracji stanu cywilnego, czy też nie. Dlatego też autor-
ka poddaje dogłębnej analizie nowe rozwiązania, poszukując odpowiedzi na pytania: czym 
kierował się prawodawca, dokonując tych zmian oraz jakie mogą one wywołać wątpliwości 
i skutki prawne w praktyce? Ponieważ czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego mają 
bardzo doniosłe znaczenie prawne, autorka postuluje, żeby legislator w końcu tak uregulował 
te kwestie, by były one jednoznaczne. W związku z tym sama nie pozostaje bierną i proponuje 
de lege ferenda śmiałe rozwiązania prawne, które pozwoliłyby na ich eliminację. 
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The duty to employ the head and deputy head of Public Registry Office in light of 
the provisions of the new act of Public Registry Records Law of 28 November 2014 

Summary: In the new act of Public Registry Records Law of 28 November 2014, despite 
introducing a lot of changes, the legislator has maintained adherence to the principle accor-
ding to which a borough leader is the head of Public Registry Office. What has also been 
kept is the duty to employ another person on the post of the head of Public Registry Office 
in the districts inhabited by more than 50 thousand people while the obligatory employment 
of the deputy head of Public Registry Office in those districts has been given up. However 
minor the change seems to be, it brings about the situation in which all the opinion discre-
pancies that has existed for many years concerning the question whether a borough leader 
employing another person on the post of the head of Public Registry Office maintains the 
rights in the scope of registering the marital status or not. This is why the author makes 
a thorough analysis of new solutions looking for answers to the following questions: what 
guided the legislator in making those changes, what doubts can they raise and what results 
can they have in practice? Since activities in the scope of registering marital status are of 
utmost legal importance, the author demands the legislator should finally regulate the issues 
so that they are explicit. Due to that fact she is not passive herself and suggests de lege ferenda 
bold legal solutions which would enable to eliminate them. 
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