
Prawo administracyjne materialne, Repetytoria Becka

Część B. Kazusy

Rozdział I. Akta stanu cywilnego

Kazus 1. Uzupełnienie aktu zgonu 

Stan faktyczny:

Dnia 30.6.2017 r. Kierownik USC w Mączywodzie sporządził akt zgo-
nu Piotra Pawła Rybaka, zmarłego 27.5.2017 r. w trakcie wypadku komu-
nikacyjnego. Po wypadku została wykonana sekcja zwłok, a lekarz jej do-
konujący w protokole i karcie zgonu w miejscu „data zgonu” wpisał „brak 
danych”, natomiast wskazał datę znalezienia zwłok (28.5.2017 r.). Wobec 
tego w akcie nie wpisano czasu i miejsca zgonu, lecz datę i miejsce zna-
lezienia zwłok zmarłego. Data zgonu wynika jedynie z zezwolenia proku-
ratora na pochowanie zwłok oraz z postanowienia o wszczęciu śledztwa. 
Żona Piotra wniosła do kierownika USC o uzupełnienie aktu stanu cywil-
nego przez zamieszczenie w nim daty zgonu.

Pytanie:

Czy w takiej sytuacji kierownik USC może uzupełnić akt zgonu?

Odpowiedź:

Jak stanowi art. 37 PrASC akt stanu cywilnego, który nie zawie-
ra wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik USC, który go 
sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych 
rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych doku-
mentów mających wpływ na stan cywilny (np.: oświadczenie o uznaniu 
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ojcostwa, zaświadczenie o urodzeniu dziecka wydane przez właściwy or-
gan na okoliczność np. miejsca urodzenia). Uzupełnienia aktu stanu cy-
wilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu 
cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument 
stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego 
stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona re-
jestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze 
i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych. Uzupełnienia aktu stanu cywilne-
go dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub 
jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes 
prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej. Jeże-
li uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wnio-
sek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawo-
wego, kierownik USC powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub 
o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Kierownik USC, 
dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnio-
nego aktu stanu cywilnego.

Zgodnie z art. 92 PrASC akt zgonu sporządza się w dniu, w którym 
dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie zgonu nastąpiło w sposób 
określony w art. 17 PrASC – w następnym dniu roboczym po dniu zgło-
szenia zgonu. Akt ten zawiera datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo je-
żeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok (art. 95 
ust. 1 pkt 4 PrASC). Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu 
oraz protokołu zgłoszenia zgonu – tylko te dokumenty kierownik USC 
może uwzględnić w celu uzupełnienia danego aktu w przedmiotowym za-
kresie. Zatem, jeśli w karcie zgonu nie ma wskazanych tych danych, to 
w przypadku konieczności uzupełnienia aktu zgonu o datę lub godzinę 
zgonu, uzupełnienie aktu może zostać dokonane jedynie sądownie (uzu-
pełnienia aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na 
wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie za-
wiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych re-
jestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu 
– art. 38 PrASC). 

Skoro zatem w niniejszej sprawie brakujące dane nie wynikają z akt 
zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (stanowiących podstawę sporzą-
dzenia aktu zgonu), to właściwym do uzupełnienia daty zgonu jest sąd po-
wszechny, a nie kierownik USC, który powinien w tym zakresie wydać 
decyzję odmowną. 

Orzecznictwo:

Wyrok WSA we Wrocławiu z 24.6.2016 r., II SA/Wr 346/16, Legalis.
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Kazus 2. Zmiana imienia i nazwiska

Stan faktyczny:

Dnia 4.5.2017 r. Aleksander Fiutek złożył do kierownika USC w Pćmi-
niu wniosek o dokonanie, w trybie administracyjnym, zmiany imienia na 
Aleksandra i nazwiska na Falkowski. W uzasadnieniu wnioskodawca 
wskazał, że z uwagi na zdiagnozowany transseksualizm wszędzie używa 
imienia w formie żeńskiej, ma kobiecy wygląd. W niedługim czasie planuje 
przejść proces zmiany płci. Z kolei obecne brzmienie nazwiska źle się ko-
jarzy i ma z tego powodu liczne problemy. 

Pytanie:

Czy zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ZmNazImU, zmiany imienia lub nazwiska moż-
na dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą 
zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością 

człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, 

którego obywatelstwo również się posiada.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmia-

nę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, dzia-
łalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegają-
ca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę imienia lub na-
zwiska zawartych w cytowanym przepisie nie jest zamknięty. Wskazuje 
na to sformułowanie „w szczególności”, które oznacza, że ustawodawca 
dopuszcza możliwość zaistnienia także innych sytuacji, które mogą uza-
sadnić zmianę imienia i/lub nazwiska, jeżeli zostaną ocenione jako „waż-
ne powody”. Jak wskazał NSA w wyroku z 15.3.2007 r. (II OSK 452/06, 
Legalis) „wykładnia tego pojęcia nie może nosić cechy dowolności, musi 
być dokonywana z uwzględnieniem charakteru (formy, brzmienia i pi-
sowni) nowych żądanych imion i nazwisk, mających zastąpić stare. Imię 
i nazwisko danej osoby są jej trwałymi atrybutami, przypisanymi praw-
nie w aktach stanu cywilnego, według zasad zawartych w ustawie – Pra-
wo o aktach stanu cywilnego, a ich zmiana może nastąpić tylko z waż-

Rozdział I. Akta stanu cywilnego
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nych powodów. Sama wola danej osoby, aby zmianie uległo jej imię lub 
nazwisko i jej subiektywne przekonanie, że takie ważne powody wystę-
pują, nie jest wystarczającą przesłanką dokonania zmiany. Imię i nazwi-
sko spełnia w zorganizowanym społeczeństwie istotną funkcję identyfika-
cyjną i porządkującą, zatem dane te musi cechować pewność i stabilność. 
Posługiwanie się w sprawach urzędowych, bankowych i przy prowadze-
niu działalności gospodarczej określonymi danymi osobowymi (imieniem 
i nazwiskiem) przypisanymi urzędowo, powoduje, że zmiana tych danych 
może następować w zupełnie wyjątkowych sytuacjach” (zob. wyr. WSA 
w Krakowie z 9.6.2010 r., III SA/Kr 775/09, Legalis).

Na pewno istnieją ważne powody, aby zmienić nazwisko wnioskodaw-
cy, albowiem kojarzy się ono niejednoznacznie, można je uznać za ośmie-
szające, jest potocznym określeniem narządu męskiego – i w tym zakresie 
wniosek Aleksandra powinien zostać uwzględniony. 

Z kolei, w zakresie wniosku o zmianę imienia należy uznać, że jak wy-
nika z art. 60 pkt 1 i 3 w zw. z art. 59 ust. 4 PrASC, imię ma umożliwiać 
odróżnienie płci dziecka. Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadcze-
nia o wyborze dla dziecka m.in. imienia niepozwalającego odróżnić płci 
dziecka, nie może także wpisać do aktu stanu cywilnego imienia i nazwi-
ska, które wskazuje na inną płeć, niż płeć biologiczna wpisana do aktu 
urodzenia dziecka (art. 59 ust. 4 PrASC).

Jak słusznie zauważył WSA w Łodzi w wyroku z 15.2.2017 r.  
(III SA/Łd 745/16, Legalis), zmiana imion z męskich na żeńskie, jak rów-
nież nazwiska w formie wskazującej, że dana osoba jest płci żeńskiej, 
nie może nastąpić bez wcześniejszego uzyskania orzeczenia sądowego 
w przedmiocie zmiany płci. Na gruncie stosunków urzędowych, w zor-
ganizowanym społeczeństwie uwzględnienie żądania wyrażenia zgody na 
zmianę męskiego/żeńskiego imienia urzędowego na żeńskie/męskie w sy-
tuacji, gdy imię w akcie urodzenia identyfikuje płeć osoby, a nie została 
dokonana w trybie art. 24 PrASC (prawomocne orzeczenie sądu) wzmian-
ka w akcie urodzenia o zmianie płci na żeńską, prowadziłoby do we-
wnętrznej sprzeczności w treści aktu urodzenia danej osoby.

Mając powyższe na uwadze, wniosek w zakresie zmiany nazwiska po-
winien zostać uwzględniony, brak jest jednak podstaw do uwzględnienia 
wniosku w przedmiocie zmiany imienia Aleksandra. Subiektywne poczu-
cie przynależności do innej płci, bez zmiany płci (odzwierciedlonej aktem 
stanu cywilnego) nie może być potraktowane jako ważny powód w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 ZmNazImU, który uzasadniałby dokonanie zmiany 
imienia.
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Orzecznictwo:

Wyrok WSA w Łodzi z 15.2.2017 r., III SA/Łd 745/16, Legalis.
Wyrok WSA w Krakowie z 9.6.2010 r., III SA/Kr 775/09, Legalis.
Wyrok NSA z 15.3.2007 r., II OSK 452/06, Legalis.

Kazus 3. Transkrypcja aktu urodzenia dziecka

Stan faktyczny:

Decyzją z 13.5.2017 r. kierownik USC w Tarnowie odmówił Annie Mat-
czynej przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji 
zagranicznego aktu urodzenia sporządzonego na nazwisko: Antoni Mat-
czyny ur. 15.5.2016 r. w Londynie (Wielka Brytania) z uwagi na fakt, że 
z treści tego aktu urodzenia wynika, że Anna Matczyna figuruje w nim jako 
matka, a w rubryce aktu opisanej jako „rodzic” została wpisana druga ko-
bieta – Ann Mother. 

Pytanie:

Czy kierownik USC miał rację?

Odpowiedź:

Artykuł 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo jako związek ko-
biety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się 
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 619 KRO, 
matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, zaś jako ojciec dziecka jest 
zawsze wymieniany mężczyzna (zob. Oddział 2 KRO pt.: „Ojcostwo”). 
Z kolei art. 60 PrASC przewiduje tylko możliwość wpisania mężczyzny, 
jako ojca dziecka w jego akcie urodzenia, według art. 61 PrASC, jeżeli nie 
stosuje się domniemania, że mąż matki dziecka jest ojcem dziecka, dane 
ojca zamieszcza się w akcie urodzenia w razie uznania ojcostwa albo są-
dowego ustalenia ojcostwa. Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo są-
dowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca 
imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takie-
go wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wy-
brane przez kierownika USC; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe 
zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją 
o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia 
i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego 

Rozdział I. Akta stanu cywilnego
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w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym prze-
niesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno języ-
kowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk 
osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Trans-
krypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany 
za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wy-
dany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentycz-
ności (art. 104 ust. 1–3 PrASC).

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do re-
jestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, za-
mieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji. Kie-
rownik USC, który dokonał transkrypcji, wydaje wnioskodawcy odpis 
zupełny aktu stanu cywilnego. W przypadku gdy transkrypcja zagranicz-
nego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest doko-
nywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane 
ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża 
matki, kierownik USC, który dokonał transkrypcji, zawiadamia o tym 
męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa 
o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu do-
mniemanego ojca (art. 105 ust. 1–3 PrASC).

Kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:
1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument 

stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie zo-
stał wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego 
autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeń-
stwo lub zgon;

2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie in-
nym niż państwo zdarzenia;

3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku 
prawnego RP (art. 107 PrASC). 

Jak słusznie podkreśla się w orzecznictwie, w trakcie transkrypcji kie-
rownik USC przytacza treść aktu podlegającego transkrypcji bez żadnych 
zmian, a w jej wyniku powstaje polski akt stanu cywilnego, który nie róż-
ni się treścią od aktu transkrybowanego, a pod względem formy, mocy do-
wodowej oraz zasad korekty, nie różni się od aktów stanu cywilnego reje-
strujących zdarzenia krajowe (zob. wyr. WSA w Krakowie z 10.5.2016 r., 
III SA/Kr 1400/15, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 1.4.2010 r.,  
IV SA/WA 270/10, Legalis; post. SN z 16.3.2007 r., III CSK 380/06,  
Legalis). Z powyższego wynika, że zagraniczny akt nie jest badany me-
rytorycznie, jednak kierownik USC zawsze powinien ocenić – stosownie 
do treści art. 107 pkt 3 PrASC – czy treść polskiego aktu stanu cywilnego, 
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który miałby powstać w wyniku transkrypcji, nie naruszy podstawowych 
zasad porządku prawnego obowiązujących na terenie RP (zob. też art. 7 
PrPrywM i art. 1146 § 1 pkt 7 KPC).

Należy uznać, że klauzula porządku publicznego ma charakter wy-
jątkowy, „a ordre public mogą być postrzegane jako ostateczny hamulec 
bezpieczeństwa w rzadkich i skrajnych wypadkach, w których decyzje or-
ganów innego państwa byłyby nie do pogodzenia z wartościami uznawa-
nymi za fundamentalne przez polski system prawny. Przez podstawowe 
zasady porządku prawnego należy rozumieć fundamentalne zasady ustro-
ju społeczno-politycznego, a więc reguły o charakterze konstytucyjnym. 
Przez zasady te rozumie się także naczelne reguły rządzące poszczególny-
mi dziedzinami prawa (cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, także pro-
cesowego). Podstawowe zasady porządku prawnego obejmują także re-
guły współżycia społecznego” (tak wyr. WSA w Krakowie z 10.5.2016 r., 
III SA/Kr 1400/15, Legalis; zob. też wyr. NSA z 17.12.2014 r., II OSK 
1298/13, Legalis; post. SN z 26.7.1978 r., II CR 248/78, Legalis; 
wyr. ETPC z 24.6.2010 r., 30141/04). 

W Polsce w zakresie pochodzenia dziecka zasady prawne są uregulo-
wane w Konstytucji RP, KRO – art. 619, Oddział 2 pt. „Ojcostwo”, a te-
matyka wpisów w akcie urodzenia w art. 60 PrASC. Z przepisów tych 
wynika, że obok matki, jako drugie z rodziców zawsze wpisuje się osobę 
płci męskiej.

W świetle powyższego uznać należy, że wpisanie do polskich ksiąg 
stanu cywilnego treści zagranicznego aktu urodzenia, który obok matki 
dziecka jako drugiego rodzica wymienia kobietę, w konsekwencji czego 
rodzicami dziecka są osoby tej samej płci, stanowiłoby pogwałcenie pod-
stawowych zasad polskiego porządku prawnego. 

Orzecznictwo:

Wyrok WSA w Krakowie z 10.5.2016 r., III SA/Kr 1400/15, Legalis.
Wyrok WSA w Gliwicach z 6.4.2016 r., II SA/Gl 1157/15, Legalis.
Wyrok NSA z 17.12.2014 r., II OSK 1298/13, Legalis.
Postanowienie SN z 3.6.2011 r., III CSK 259/10, Legalis.
Wyrok WSA w Gliwicach z 6.5.2010 r., II SA/Gl 669/09, Legalis.
Wyrok WSA w Warszawie z 1.4.2010 r., IV SA/Wa 270/10, Legalis.
Postanowienie SN z 16.3.2007 r., III CSK 380/06, Legalis.
Postanowienie SN z 26.7.1978 r., II CR 248/78, Legalis.

Rozdział I. Akta stanu cywilnego
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Rozdział II. Ewidencja, dowody osobiste

Kazus 4. Wymeldowanie

Stan faktyczny:

Dnia 15.4.2017 r. burmistrz Legionowa podjął decyzję o wymeldowa-
niu Adama Butelki z pobytu stałego w lokalu mieszkalnym Nr 4, położo-
nym przy ul. Legalnej 2 w Legionowie. Na uzasadnienie organ podał, że 
w postępowaniu toczącym się z wniosku Prokuratury Rejonowej w Legio-
nowie ustalono, że Adam Butelka nie zamieszkuje pod adresem stałego 
zameldowania od maja 2016 r. (ukrywał się przed odbyciem kary pozba-
wienia wolności), a od stycznia 2017 r. przebywa w zakładzie karnym. 

Pytanie:

Czy osoba przebywająca w zakładzie karnym może zostać wymeldowana?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 33 EwidLudU, obywatel polski, który opuszcza miejsce 
pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem 
deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się. Wymel-
dowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego doko-
nuje się w formie:
1) pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychcza-

sowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty 
lub paszport, albo

2) dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowa-
dzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o któ-
rym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędo-
wego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub 
czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

W razie niezastosowania się do powyższego obowiązku może znaleźć 
zastosowanie art. 35 EwidLudU. Zgodnie z jego brzmieniem organ gminy 
(właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszku-
je dana osoba) wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu 
wskazanego w art. 28 ust. 2 EwidLudU (inny niż właściciel podmiot dys-
ponujący tytułem prawnym do lokalu) decyzję w sprawie wymeldowania 
obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił 
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miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu poby-
tu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. By takie wymeldowa-
nie było możliwe należy ustalić zatem, że dana osoba w sposób trwały 
i dobrowolny opuściła miejsce swojego zamieszkania i nie wymeldowa-
ła się (zob. wyr. NSA z 29.7.2014 r., II OSK 394/13, Legalis). Na pewno 
w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności, opuszczenie lokalu 
jest zdarzeniem zarówno spowodowanym, jak i zawinionym przez oso-
bę pozbawioną wolności (zob. wyr. NSA: z 18.9.2009 r., II OSK 1396/08, 
Legalis; z 15.12.2012 r., II OSK 2143/10, Legalis; z 19.2.2013 r., II OSK 
1976/11, Legalis; z 11.4.2013 r., II OSK 2407/11, Legalis). 

W niniejszym kazusie organ prawidłowo ustalił, że wystąpiły podsta-
wy wymeldowania. Adam Butelka po wydaniu wobec niego prawomoc-
nego wyroku skazującego za przestępstwo z art. 207 § 1 KK był poszu-
kiwany listem gończym, gdyż nie przebywał w miejscu zamieszkania. 
W chwili obecnej odbywa karę 6 lat pozbawienia wolności za to prze-
stępstwo. Wobec tego zasadnie przyjęto, że doszło do opuszczenia przez 
skarżącego miejsca stałego pobytu, co należy traktować na równi z do-
browolnym opuszczeniem lokalu, a opuszczenie to ma charakter trwały. 
Odbywanie kary pozbawienia wolności przecież, co do zasady, wiąże się 
z opuszczeniem miejsca stałego pobytu i potwierdza wystąpienie prze-
słanki związanej z ustaniem pobytu, a brak dowolności w takiej sytuacji 
opuszczenia miejsca pobytu stałego nie stanowi przeszkody wymeldowa-
nia. Tego bowiem warunku nie można ograniczać wyłącznie do subiek-
tywnego przekonania strony, ale również odnosić do zobiektywizowanych 
okoliczności faktycznych sprawy i uwarunkowań prawnych.

W zaistniałym stanie rzeczy należy stwierdzić, że wydana decyzja jest 
zgodna z prawem.

Orzecznictwo:

Wyrok WSA we Wrocławiu z 25.10.2016 r., II SA/Wr 267/16, Legalis.
Wyrok NSA z 29.7.2014 r., II OSK 394/13, Legalis.
Wyrok NSA z 11.4.2013 r., II OSK 2407/11, Legalis. 
Wyrok NSA z 19.2.2013 r., II OSK 1976/11, Legalis.
Wyrok NSA z 15.12.2012 r., II OSK 2143/10, Legalis.
Wyrok NSA z 18.9.2009 r., II OSK 1396/08, Legalis.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23.7.2009 r., II SA/Go 278/09, Lega-
lis.

Rozdział II. Ewidencja, dowody osobiste
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Kazus 5. Udostępnianie danych z ewidencji

Stan faktyczny:

Adam Nieomylny, działając jako ustanowiony przez sąd kurator dla 
nieznanego z miejsca pobytu Zenona Pomyłka, złożył wniosek do prezy-
denta miasta w Tarnowie o udostępnienie jego danych z rejestru ewiden-
cji ludności – w zakresie adresu zameldowania na pobyt stały i pobyt cza-
sowy. We wniosku podniósł, że wobec dłużnika Zenona Pomyłki toczy się 
postępowanie egzekucyjne i niezbędne jest ustalenie jego miejsca poby-
tu. Wraz z wnioskiem wniósł o zwolnienie z opłaty za udostępnienie da-
nych, powołując się na brak środków finansowych. Na wezwanie organu 
do uzupełnienia wniosku przez uiszczenie opłaty lub przedłożenie doku-
mentów potwierdzających niemożność ich uiszczenia, Adam Nieomylny 
wyjaśnił, że już sam fakt, iż jest kuratorem dla nieznanego z miejsca po-
bytu dłużnika wyczerpuje znamiona realizacji zadań publicznych – jako 
podmiotu ustanowionego przez sąd oraz strony w postępowaniu egzeku-
cyjnym, wobec czego żądane dane powinny być mu udostępnione nieod-
płatnie. Mimo wezwania nie dołączył oświadczenia majątkowego. Wobec 
tego odmówiono zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku uiszczenia opła-
ty, a wobec braku jej uiszczenia postanowieniem z 15.5.2017 r. prezydent 
miasta w Tarnowie zwrócił wniosek Adama Nieomylnego.

Pytanie:

Czy postanowienie prezydenta miasta jest zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 261 § 1 KPA, jeżeli strona nie wpłaciła należności tytu-
łem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny 
być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postę-
powanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten 
nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. W myśl art. 261 § 2 
KPA, jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, 
podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie 
zaniechana.

W niniejszej sprawie odpowiedzią do ustalenia zasadności zwrotu 
wniosku lub jej braku są art. 46 i nast. EwidLudU. Zgodnie z art. 46 Ewid- 
LudU, dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów za-
mieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich usta-
wowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
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2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywia-
du Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skar-
bowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru 
Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia po-
stępowania egzekucyjnego;

4) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz in-
nym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicz-
nych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszuki-
wanych.

Dane te mogą być udostępnione także:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes 

prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, 

badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zosta-
ną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości 
osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes 
faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody 
osób, których dane dotyczą.

Wskazanym podmiotom udostępnia się dane jednostkowe, na ich 
wniosek złożony w formie pisemnej (na formularzu) lub w formie doku-
mentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elek-
tronicznej. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wniosko-
dawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Organ rozpatrujący 
wniosek o udostępnienie danych, odmawia w drodze decyzji administra-
cyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione 
warunki określone w art. 46 EwidLudU.

Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie:
1) minister właściwy do spraw informatyzacji – za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udo-
stępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których 
mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 EwidLudU;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych, jeżeli udostępnienie doty-
czy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 EwidLudU.

Rozdział II. Ewidencja, dowody osobiste
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Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzo-
ziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Opłaty wynoszą:
1) 31 zł za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o osobę);
2) 31 zł za udostępnienie danych z ewidencji ludności (pytanie o adres).

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 53 EwidLudU udostępnienie 
danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz 
rejestru PESEL następuje:
1) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 EwidLudU, oraz mi-

nistra właściwego do spraw wewnętrznych – nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 EwidLudU – odpłat-

nie. Jednak osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w tym 
ustępie, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru 
mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządze-
nia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Z całą zatem pewnością katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku 
uiszczenia opłaty wymieniony w art. 46 ust. 1 EwidLudU jest ograniczony 
i nie znajduje się w nim kurator ustanowiony przez sąd dla osoby niezna-
nej z miejsca pobytu. Kurator nie jest sądem ani komornikiem sądowym, 
ani nie może być zaszeregowany do grupy „innych podmiotów w zakre-
sie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych 
przepisach”. Kurator ustanowiony zostaje przez sąd na wniosek wierzy-
ciela lub przeciwnika procesowego, czyli podmiotu zainteresowanego 
szybszym rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania i nie realizuje 
zadań publicznych. Ponadto, trudno przyjąć, aby zaszły przesłanki okreś-
lone w art. 261 § 4 KPA, który przewiduje powinność organu do załatwie-
nia podania, mimo nieuiszczenia należności w następujących sytuacjach:
1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne 

lub wzgląd na ważny interes strony;
2) jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowio-

ny termin zawity;
3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Podsumowując, do podmiotów, wymienionych w art. 46 ust. 1 Ewid- 
LudU nie można zaliczyć kuratora ustanowionego przez sąd dla niezna-
nego z miejsca pobytu dłużnika, jego funkcja nie służy bowiem realizacji  
celów publicznych, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 5 EwidLudU. Taki 
kurator działa w celu reprezentacji dłużnika. Jego rolą jest zabezpieczenie 
interesu konkretnej osoby, jaką jest dłużnik. Celu realizacji zadań publicz-
nych nie można utożsamiać z formą powołania kuratora do pełnienia tej 
funkcji czy też z rangą podmiotu, ustanawiającego kuratora. Także oko-
liczność, że bez udziału kuratora nie jest możliwe zakończenie postępo-
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wania egzekucyjnego nie jest równoznaczna z realizacją celu publiczne-
go; zakończenie takiego postępowania leży w interesie wierzyciela.

W tej sytuacji postanowienie o zwrocie wniosku należy uznać za pra-
widłowe. Skoro bowiem skarżący nie należy do kręgu podmiotów zwol-
nionych na podstawie przepisów prawa z obowiązku uiszczenia opłaty za 
udostępnienie żądanych danych i zasadnie nie został zwolniony z obo-
wiązku jej wniesienia, a mimo wezwania nie uiścił żądanej opłaty, poda-
nie powinno być zwrócone na podstawie art. 261 § 2 KPA.

Należy na koniec podnieść, że na podstawie art. 597 w zw. z art. 605 
KPC oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.11.2013 r. 
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków po-
niesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej 
przewiduje się przyznanie kuratorowi przez sąd wynagrodzenia na jego 
wniosek i zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem swojej 
funkcji. W przypadku bezskutecznej egzekucji uzasadnione wydatki zo-
bowiązany będzie ponieść podmiot żądający ustanowienia kuratora. Nie 
było podstaw do zwolnienia wnioskodawcy z opłaty, bowiem nie dołączył 
żadnych dokumentów potwierdzających jego sytuację materialną.

Orzecznictwo:

Wyrok WSA w Gdańsku z 21.12.2016 r., III SA/Gd 876/16, Legalis.
Wyrok WSA w Warszawie z 17.4.2009 r., IV SA/Wa 35/09, Legalis.
Wyrok WSA w Warszawie z 17.4.2009 r., IV SA/Wa 2004/08, Legalis.

Kazus 6. Zameldowanie

Stan faktyczny:

Dnia 5.2.2017 r. Krzysztof Żonaty złożył wniosek o zameldowanie go 
na pobyt stały w lokalu Nr 2 położonym przy ul. Niespokojnej 20 w War-
szawie. Wskazany lokal stanowił własność Marii Niezamężnej, która 
w sierpniu 2008 r. zawarła związek małżeński z Krzysztofem Żonatym 
i oboje małżonkowie zamieszkali razem w ww. mieszkaniu. W 2012 r. 
Krzysztof wyprowadził się z mieszkania na 3 miesiące z uwagi na kłótnie 
z żoną i zamieszkał u swoich rodziców. Po tym okresie wrócił do miesz-
kania i mieszkał w nim nadal, prowadząc wraz z żoną i dziećmi wspólne 
gospodarstwo domowe. Dnia 5.5.2017 r., po przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego oraz przesłuchaniu sąsiadów, co potwierdziło faktyczne 
zamieszkiwanie Krzysztofa w ww. lokalu, wydano decyzję o jego zameldo-
waniu. Jego żona nie zgadza się z decyzją, podnosi, że mąż trwale z nią 
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nie mieszka, przebywa bowiem sporo w szpitalach, na dodatek ma pro-
blemy psychiczne.

Pytanie:

Czy decyzja o zameldowaniu Krzysztofa była prawidłowa?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 24 i nast. EwidLudU, obywatel polski przebywający 
na terytorium RP jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy 
określony w ustawie. Obowiązek ten polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza 

granice RP, z uwzględnieniem art. 36 EwidLudU.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod 

oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobytem czaso-
wym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w in-
nej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowo-
ści, lecz pod innym adresem (przebywanie poza miejscem pobytu stałego 
przez ponad 3 miesiące). Równocześnie można mieć jedno miejsce poby-
tu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiąza-
ny zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 
w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub cza-
sowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze 
względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawia-
jąc do wglądu dowód osobisty lub paszport. Obywatel polski dokonujący 
zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie po-
bytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący 
tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub 
formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument po-
twierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Do-
kumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szcze-
gólności umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja 
administracyjna lub orzeczenie sądu. Przy zameldowaniu na pobyt czaso-
wy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. Zameldo-
wanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym 
i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się 
zameldowała.
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W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:
 1)  nazwisko i imię (imiona);
 2)  numer PESEL, o ile został nadany;
 3)  datę i miejsce urodzenia;
 4)  kraj urodzenia;
 5)  adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
 6)  kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 7)  adres nowego miejsca pobytu stałego;
 8)  podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytu-

łem prawnym do lokalu;
 9)  nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:
 1)  nazwisko i imię (imiona);
 2)  numer PESEL, o ile został nadany;
 3)  datę i miejsce urodzenia;
 4)  kraj urodzenia;
 5)  adres miejsca pobytu stałego;
 6)  adres miejsca pobytu czasowego;
 7)  deklarowany okres pobytu;
 8)  adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, o ile go posiadał;
 9)  podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytu-

łem prawnym do lokalu;
10)  nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony.

Czynność zameldowania jest wolna od opłat. Opłaty nie pobiera się 
również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
 1)  niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia mel-

dunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu zaświadcze-
nie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca 
zameldowania;

 2)  organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
a)  w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wąt-

pliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na 
formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do loka-
lu, faktu przebywania osoby w lokalu),

b)  w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakte-
ru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właści-
wego wojewody.

Rozdział II. Ewidencja, dowody osobiste
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Prawo administracyjne materialne, Repetytoria Becka

Z powyższego wynika, że konieczność dokonania zameldowania nie 
jest uzależniona od stosunków panujących między stronami, ani od przy-
sługiwania i rodzaju tytułu prawnego do lokalu. Zameldowanie, jako re-
jestracja stanu faktycznego, nie sankcjonowało tego stanu, jak również 
nie tworzyło jakichkolwiek uprawnień do uzyskania praw do mieszkania, 
ale było wyłącznie czynnością materialno-techniczną, która ma odzwier-
ciedlać aktualny stan faktyczny, instytucja ta ma charakter tylko rejestra-
cyjny (zob. wyr. WSA w Krakowie z 20.9.2016 r., III SA/Kr 181/16, Le-
galis). Wyczerpującymi przesłankami zameldowania na pobyt stały jest 
zamieszkanie w oznaczonym lokalu w dacie dokonywania zameldowania 
wraz z zamiarem stałego w nim przebywania. Zamiar stałego przebywa-
nia pod konkretnym adresem nie polega na wyrażeniu woli (tj. składaniu 
oświadczenia) przy dokonywaniu czynności cywilnoprawnych, a więc do 
oceny czy osoba chorująca psychicznie przebywa w konkretnym lokalu 
z zamiarem stałego w nim pobytu, nie znajduje zastosowania art. 82 KC. 
O zamiarze decydować będzie nie tylko wewnętrzne przekonanie osoby 
starającej się o meldunek, ale i jej faktyczne zachowanie postrzegane na 
zewnątrz w postaci m.in. wielokrotnego i powtarzającego się nocowania 
pod konkretnym adresem, posiadania tam większości swoich rzeczy oso-
bistych, dysponowania kluczami do danego lokalu, widywanie przez są-
siadów (zob. podany powyżej wyrok). 

Warto wreszcie zaznaczyć, że przy meldowaniu, w świetle obowiązu-
jących przepisów, zgoda właściciela lokalu nie ma żadnego znaczenia.

Zatem organ prawidłowo ustalił, że przed wydaniem decyzji o zamel-
dowaniu Krzysztofa Żonatego w mieszkaniu jego żony Marii Niezamęż-
nej, zamieszkiwał on tam wspólnie z żoną i dziećmi, posiadając w nim 
swoje centrum życiowe. Udowodnił, że od dłuższego okresu faktycznie 
przebywa w danym lokalu i tam posiada swoje centrum życiowe. Zostały 
zatem spełnione przesłanki z art. 25 ust. 1 EwidLudU. 

Orzecznictwo:

Postanowienie WSA w Krakowie z 4.3.2017 r., III SA/Kr 181/16, Legalis.
Wyrok WSA w Krakowie z 14.12.2016 r., III SA/Kr 1017/16, Legalis.
Wyrok WSA w Krakowie z 20.9.2016 r., III SA/Kr 181/16, Legalis.
Wyrok NSA z 7.3.2003 r., V SA 2425/02, Legalis.
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