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WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (t.j. Dz. U. Nr 31, poz. 206), przeprowadzona została kontrola
problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie.
Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
w przedmiocie działalności Urzędu Stanu Cywilnego.
Celem kontroli było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (dalej ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego – t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk1
(dalej ustawa o zmianie imion i nazwisk – t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)
oraz ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. Nr 9 poz. 59
z późn. zm.).
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2009 r.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały
w podpisanym bez zastrzeżeń protokole kontroli, przekazuję Panu Wójtowi niniejsze
wystąpienie pokontrolne.

W dniu 13 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1414).
1

W okresie objętym kontrolą sporządzono 54 akty stanu cywilnego, w tym: 1 akt
urodzenia, 14 aktów małżeństwa oraz 39 aktów zgonu, a także wydano 146 odpisów aktów
stanu cywilnego – 8 odpisów zupełnych oraz 136 skróconych.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż zadania dotyczące prowadzenia akt zbiorowych
rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych były realizowane zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (dalej rozporządzenie w sprawie zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego – Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
odpisy wydawano wyłącznie osobom uprawnionym do ich otrzymania, niezwłocznie
po złożeniu wniosku.
W kontrolowanym okresie Kierownik USC wydał 10 decyzji administracyjnych
wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, 1 decyzję na podstawie
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak również 1 decyzję na podstawie ustawy
o zmianie imion i nazwisk. Poddane badaniu decyzje zawierały wszystkie elementy określone
w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(dalej kpa – t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz wydane zostały
z zachowaniem miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 kpa.
Pomieszczenie, w którym przechowywano księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe
rejestracji stanu cywilnego, było właściwie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Księgi stanu cywilnego i akta zbiorowe przechowywane były ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………..
W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Dokonywanie w jednej księdze stanu cywilnego rejestracji aktów urodzeń przez okres
od 2000 do 2009 r., tj. przez okres 10 lat – działaniem takim naruszono wymóg
§ 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów stanu cywilnego, który stanowi,
że „Urząd Stanu Cywilnego, który w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał
wszystkich stron zawartych w księdze stanu cywilnego, może księgę tę wykorzystać
w latach następnych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat”.

2. W 38 przypadkach – brak potwierdzenia odbioru przez stronę odpisów aktu stanu
cywilnego. Zaniechaniem takim naruszono art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa, które stanowią,
odpowiednio, że „Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez
pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.”,
oraz „Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze
wskazaniem daty doręczenia”.
3. Przywołanie w podstawach prawnych 3 decyzji, oznaczonych USC.5150/1/08,
USC.5150/2/08

i

USC.5150/3/08,

dotyczących

transkrypcji

aktów

małżeństw

sporządzonych za granicą – niewłaściwego (nieaktualnego) w dacie podejmowania
rozstrzygnięcia publikatora ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego Dz. U. Nr 36, poz.180 zamiast Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.
Przedstawiając powyższe ustalenia – w przypadku niewyeliminowania do chwili
obecnej stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości – zobowiązuję Pana Wójta
do podjęcia następujących działań:
1. Prowadzenia zapisów w jednej księdze stanu cywilnego – przez okres nie dłuższy niż
5 lat, zgodnie z wymogiem § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sporządzania aktów
stanu cywilnego.
2. Zamieszczania pokwitowań odbioru bądź potwierdzeń doręczenia – na odpisach aktu
stanu

cywilnego

pozostających

w

aktach

sprawy,

zgodnie

z

art.

39

kpa

oraz art. 46 § 1 kpa.
3. Wskazywania w podstawach prawnych decyzji dotyczących transkrypcji aktów
małżeństw sporządzonych za granicą – aktualnego publikatora ustawy Prawo o aktach
stanu cywilnego.
Jednocześnie zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 30 dni od daty
otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania
zaleceń pokontrolnych.

z up. Wojewody Mazowieckiego
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