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Pan 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
 
 
 
Szanowny Panie Rzeczniku, 
 
w odpowiedzi na pismo z 15 września 2021 r. (sygn. VII.534.36.2021.MK) w sprawie rozbieżności 
w ograniczeniach liczbowych osób mogących uczestniczyć w ceremoniach ślubnych w urzędach 
stanu cywilnego, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (SWiA) 
sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie rejestracji stanu cywilnego (art. 11 ust. 3). 
 
Z punktu widzenia sprawowanego nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa rodzinnego, jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone 
publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Do dokonania czynności zawarcia 
związku małżeńskiego, co do zasady, była i jest wymagana zatem obecność kierownika 
urzędu stanu cywilnego, nupturientów oraz świadków. Jednocześnie, należy podkreślić,  
że rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego 
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Organizacja pracy, w tym zapewnienie 
ciągłości realizacji poszczególnych zadań i sposobu ich wykonywania w obrębie obowiązującego 
prawa, pozostaje w gestii poszczególnych gmin. Z kolei kwestie związane z organizacją pracy 
w urzędzie stanu cywilnego, w tym zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, 
zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, należą do wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) kierującego urzędem gminy. 
 
W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wójt (burmistrz, prezydent miasta) kierujący 
danym urzędem gminy uwzględniał w organizacji pracy urzędu, istniejącą w danym czasie 
sytuację faktyczną, biorąc również pod uwagę obowiązujące wówczas przepisy prawa, w tym 
np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2, które zostało uchylone 
z dniem 28 lutego 2022 r. Wspomniane przepisy nie odnosiły się wprost do kwestii zawarcia 
związku małżeńskiego (w zakresie liczby osób). Ograniczenia wynikające z ww. rozporządzenia, 
ich interpretacja, w tym cel (zasadność) poszczególnych rozwiązań pozostawały w kompetencji 
ministra właściwego do spraw zdrowia. 
 
 

Z poważaniem 
 

z up. Bartosz Grodecki 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 1681, z późn. zm. 
2 Dz. U. poz. 861, z późn. zm. – akt nieobowiązujący. 


