
Zmiany w przepisach  

Od 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe ustawy: ustawa Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawa o dowodach osobistych i ustawa o ewidencji ludności. 

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego wprowadza zmiany, które docelowo mają ułatwić 

mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie z zakresu stanu cywilnego. Wszystkie sprawy z 

zakresu USC będą prowadzone w systemie informatycznym. Ustawa wprowadza kilka zmian, 

a mianowicie:   

- Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego zostanie odmiejscowione, co oznacza, że pobrać 

je będzie można w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski, niezależnie od tego, 

gdzie nastąpiło urodzenie, zgon, czy zawarcie małżeństwa. W związku z koniecznością 

migracji aktu papierowego z księgi stanu cywilnego do systemu informatycznego celem 

wystawienia odpisu, czy też zaświadczenia będzie się wiązało z wydłużeniem terminu 

oczekiwania na dokument. 

- Kierownik USC sporządzając akt urodzenia dziecka wystąpi o nadanie  numeru PESEL. 

Podczas tych czynności nastąpi również zameldowanie dziecka.   

- Nadając imię dziecku będzie można wybrać imię obco brzmiące 

- W lokalu Urzędu Stanu Cywilnego można zawrzeć ślub cywilny, a w określonych 

sytuacjach, także poza urzędem. Dotyczy to osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, albo 

pozbawienia wolności. Nowością w przepisach jest możliwość zawarcia związku 

małżeńskiego poza lokalem USC dla osób które wskażą miejsce zawarcia małżeństwa, 

zapewniającego zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób 

obecnych na uroczystości. Należy zaznaczyć, że za taki ślub będzie dodatkowa opłata 

skarbowa w kwocie 1000 złotych. 

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która  wejdzie w życie z dniem 1 marca  

2015 r. utrzymuje pewne wcześniej zastosowane ułatwienia w procesie meldunkowym tj. 

każdy obywatel może wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub 

czasowego, poprzez zameldowanie się w urzędzie na terenie nowego miejsca zamieszkania. 

Nadal pozostaje obowiązek meldunkowy - Obywatel polski przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub 

czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Uproszczone 

zostaną formularze meldunkowe.  

Dotychczas istniejące „zbiory meldunkowe” zostaną zastąpione przez „rejestr mieszkańców” 

oraz „rejestr zamieszkania cudzoziemców”, które będą prowadzone przez właściwego, 

miejscowo wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 

Znaczące zmiany zostaną wprowadzone także w kwestiach dowodów osobistych. 

Zacznie funkcjonować nowy system tj. Rejestr Dowodów Osobistych, kierowany przez 

właściwego ministra do spraw wewnętrznych. Będzie on prowadzony w formie 

elektronicznej. Najważniejsze zmiany, jakie będzie mógł dostrzec obywatel na nowych 

dokumentach tożsamości, to przede wszystkim zakres danych uwidacznianych na 

dokumencie. Z dowodu osobistego zniknie informacja o miejscu zameldowania. 

Zrezygnowano także z umieszczania na dowodzie informacji dotyczącej wzrostu, koloru oczu 

oraz zeskanowanego podpisu. Pojawi się natomiast informacja o obywatelstwie. Wypełniając 

wniosek o wydanie dowodu osobistego, będzie trzeba podać adres korespondencyjny, poczty 

elektronicznej lub numer telefonu. Wszystko to w celu usprawnienia komunikacji z urzędem, 

która może być potrzeba w trakcie postępowania administracyjnego związanego z 

wydawaniem dokumentu. Wniosek  o wydanie dowodu osobistego będzie można składać w 

dowolnej gminie na terenie kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Należy w tym 

miejscu także zaznaczyć, że dowody osobiste, które zostały wydane przed 1 marca 2015 r, a 

więc po wejściu w życie nowych przepisów, zachowają swoją ważność - utracą ją dopiero po 



upływie określonej wcześniej daty. Nowy dowód osobisty będzie ważny przez okres 10 lat od 

daty wydania,  z  wyjątkiem dowodu osobistego wydanego dla dziecka poniżej 5 roku życia 

który będzie ważny przez okres 5 lat. Składając wniosek o dowód osobisty należy dołączyć 1 

aktualne zdjęcie (fotografia jak do paszportu) Dowód osobisty będzie mógł odebrać także 

pełnomocnik, a nie jak do tej pory tylko właściciel.   

 
 


