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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

VII.534.36.2021.MK

Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają nadal liczne skargi dotyczące 

rozbieżności w ograniczeniach liczbowych osób mogących uczestniczyć w ceremoniach 

ślubnych w urzędach stanu cywilnego (usc). Obywatele wskazują na istotne różnice 

w limitach gości przyjmowane w poszczególnych miejscowościach i zwracają uwagę na 

arbitralność działań niektórych kierowników usc w wyznaczaniu tych limitów. 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z  6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.; dalej jako: rozporządzenie) do dnia 30 września 2021 r. 

wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną 

wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na 

wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewniania pomocy obywatelom. 

Zgodnie z ust. 4 pkt 1 tego przepisu do tych zadań zalicza się w szczególności 

sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, a w myśl § 21 ust. 5 rozporządzenia decyzję 

o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje, co do zasady, kierownik urzędu 

administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną 

wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia 
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bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na 

stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia 

w siedzibie urzędu lub jednostki.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje zasadności wprowadzonych 

rozwiązań prawnych i nie podważa ich celowości pod kątem konieczności zapewniania 

ochrony zdrowia obywateli. Pozostawienie swobody decyzyjnej kierownikowi usc w 

kwestii liczby uczestników zaślubin odbywających się w urzędzie stanowi, co do zasady, 

poprawne rozwiązanie, pozwalające dostosować liczbę gości do możliwości lokalowych i 

obostrzeń sanitarnych. Niemniej jednak rozbieżności pomiędzy limitami uczestników w 

różnych miejscowościach na obszarze Polski są obecnie znaczące, a problem realnie dotyka 

licznej grupy obywateli, na co wskazuje istotna liczba skarg napływających do Rzecznika. 

Tytułem przykładu warto wskazać, że w sali ślubów w Wadze Miejskiej w Poznaniu 

może przebywać 27 osób, w tym osoby zawierające małżeństwo oraz świadkowie, 

w Krakowie liczba waha się w zależności od urzędu i oscyluje wokół 60 uczestników w sali 

ślubów przy ul. Lubelskiej, czy 7 uczestników w przypadku sali ślubów przy ul. 

Wadowickiej 8. W Gdańsku i Wrocławiu najczęstszy przewidziany limit to około 13 osób1. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje Panu Ministrowi 

ten problem.

Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), 

uprzejmie proszę o przedstawienie informacji, czy MSWiA rozważa doprecyzowanie 

aktualnie obowiązujących przepisów, tak, aby – w sposób szanujący godny przebieg 

ceremonii wstąpienia w związek małżeński – zapewnić nupturientom, ich rodzinom 

i przyjaciołom udział choćby minimalnej liczby gości podczas tego ważnego wydarzenia.

Pragnę przy tym zauważyć, że w jednej ze spraw, w której Rzecznik Praw 

Obywatelskich podjął interwencję, wpłynęła odpowiedź, w której kierownik usc stanowczo 

stwierdził, ze wystarczająca jest obecność na ślubie nupturientów, świadków i jego (tj. 

kierownika usc). Trudno uznać, by w ten sposób zapewniona była obecność na ślubie 

1 Na podstawie informacji pochodzących z artykułu: „ Ślub w USC z limitem 10 gości. Czy to zgodne z prawem?”, 
2021, https://www.rp.pl/w-sadzie-i-w-urzedzie/art32171-slub-w-usc-z-limitem-10-gosci-czy-to-zgodne-z-prawem. 

https://www.rp.pl/w-sadzie-i-w-urzedzie/art32171-slub-w-usc-z-limitem-10-gosci-czy-to-zgodne-z-prawem
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odpowiednia dla powagi tej uroczystości liczba gości. Odpowiedź kierownika usc 

pozwalam sobie załączyć do wiadomości Pana Ministra.

      Z poważaniem 

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

Zał. 1/ Pismo od Kierownika usc.
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