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NOWE KOMPETENCJE KIEROWNIKA USC W ŚWIETLE
ZNOWELIZOWANEJ USTAWY POASC
W Nowelizacja Ustawy Poasc, weszła
w części w życie 27 sierpnia b.r., a kolejne
jej przepisy zaczną obowiązywać z dniem
1 października 2016r. Nowelizacja nastąpiła
w
wyniku
identyfikacji
potrzeb
i problemów jakich przysporzyła w pracy
Kierowników USC nowa Ustawa Poasc
obowiązująca od 1 marca 2015 r.

W ślad za tymi zmianami diametralnej zmianie uległ także sposób postępowania
przy rejestracji stanu cywilnego, w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań
i narzędzi informatycznych.
Zadaniem znowelizowanej Ustawy Poasc jest pomoc i wsparcie codziennej pracy
urzędników stanu cywilnego.
Podczas wykładu skupiono się na artykułach wyjaśniających pewne nieścisłości,
które pojawiły się w ustawie zasadniczej m.in. :
- Art.32 dotyczący spraw tłumaczeń – nurtującym pytaniem było przyjmowanie
dodatkowych oświadczeń od biegłych bądź tłumaczy przysięgłych. Sam fakt, że
dana osoba jest tłumaczem przysięgłym daje przecież podstawy do twierdzenia, iż
jest to osoba posiadająca wszelkie stosowne uprawnienia do pełnionej funkcji,
dlatego takich oświadczeń dodatkowych nie trzeba od niej przyjmować.
- Art. 39a
Ten przepis umożliwia unieważnienie aktu lub aktów przez kierownika USC
z następujących powodów:
- przyczyny techniczne
- niewłaściwa funkcjonalność rejestru.
Unieważnienie ma być dokonane z urzędu w formie czynności materialnotechnicznej (bez decyzji). Do unieważnionego aktu należy dołączyć stosowną
wzmiankę.
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Z unieważnionych aktów nie wydaje się odpisów. Użycie słowa „aktów” oznacza,
że ustawodawca przewidział, iż w SRP może być w jednym urzędzie stanu
cywilnego zrejestrowanych nawet kilka aktów z powodów wymienionych
w ustawie. Praktyka wykazuje, że najczęściej zdarzały się takie sytuacje na
początku obowiązywania nowego systemu. Możliwość unieważnienia aktu (aktów)
przez kierownika USC to jego nowe uprawnienie nie przewidywane przez żadne
obowiązujące wcześniej przepisy.
Jeżeli z unieważnionego aktu wydano już odpis (skrócony lub zupełny), to
o fakcie unieważnienia należy powiadomić osobę, która otrzymała błędny odpis
i doręczyć jej właściwy. Wydajemy je z urzędu a więc bezpłatnie.
Jeżeli sytuacja, o której mowa w art. 39a zaistnieje podczas migracji aktu z księgi
(np. błąd literowy), wydaje się, że również i w tym przypadku będzie możliwe
zastosowanie przepisu umożliwiającego unieważnienie błędnie zmigrowanego aktu
w miejsce sprostowania.
Decyzja będzie należała do kierownika USC.

Art. 39b daje możliwość unieważnienia aktu lub aktów wojewodzie wówczas, gdy
w rejestrze zarejestrowano więcej niż jeden akt dotyczący tego samego zdarzenia,
ale z innych przyczyn niż te, które wymienia art. 39a. Takie sytuacje mogą mieć
miejsce m.in. w przypadku:
- kilkukrotnej transkrypcji,
- sporządzenia aktu zgonu w oparciu o sądowe stwierdzenie zgonu lub uznaniu za
zmarłego.
Jeżeli akty podlegające unieważnieniu zarejestrowano w USC na terenie różnych
województw, unieważnienia dokonuje wojewoda właściwy dla kierownika USC,
który sporządził akt jako ostatni.
Który akt zostanie unieważniony, decyzję podejmuje wojewoda.

Tekst sporządzono na podstawie wykładu Pani Danuty Sorbian wygłoszonego w dniach
21-23 września podczas seminarium śląskiego oddziału SUSC w Wiśle.
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