


Projekt

U S T A W A

                                   z dnia .............................                                    

o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 1.  W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.

Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz.  154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z

1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2001 r. Nr 43,

poz. 476 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek  o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w  ust. 2, oraz

zaświadczenie jest wolne od opłat.”;

2) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego

zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez

lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

2. Do aktu urodzenia wpisuje się:

1) nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,

2) miejsce i datę urodzenia dziecka,

3) nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię

(imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce

zamieszkania każdego z rodziców w chwili

urodzenia się dziecka,

4) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgła-

szającego,

5) dane dotyczące szpitala lub innego zakładu, jeżeli

sporządzenie aktu następuje na podstawie

zgłoszenia, o którym mowa w  art. 39 ust. 2.

3. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w

szczególności zawierać:
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1) imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan

cywilny oraz adres stałego zameldowania matki

dziecka,

2) imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny

oraz adres stałego zameldowania ojca dziecka,

3) dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka,

4) dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka,

5) datę urodzenia dziecka,

6) miejscowość urodzenia dziecka,

7) płeć, ciężar i długość dziecka,

8) charakterystykę porodu.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego

zgłoszenia urodzenia dziecka, z uwzględnieniem danych,

o  których mowa w ust. 3, oraz z wyszczególnieniem na

formularzu części wypełnianych przez zakład opieki

zdrowotnej, lekarzy lub położne oraz Urząd Stanu

Cywilnego, a także sposób jego wypełniania.”;

3) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie składa odpisu skróconego aktu

stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu

cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa.”;

4) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Przedstawiany projekt nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ma na celu:

1) bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeniem urodzenia, a także

prawne określenie wzoru formularza informującego o urodzeniach dzieci, funkcjonującego w

praktyce i rejestrowanego przez urzędy stanu cywilnego. Uregulowanie ustawowe tej materii
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jest również konieczne ze względu na przetwarzanie danych osobowych, które są zawarte w

„zgłoszeniu urodzenia dziecka” i „zaświadczeniu urodzenia dziecka”;

2) zrównanie obywateli w zakresie kosztów ponoszonych w związku z  zawarciem związku

małżeńskiego.

Nowelizacja art. 40 ust. 1 polegająca na zastąpieniu wyrazu „zaświadczenie” wyrazami „pisemne

zgłoszenie urodzenia dziecka” jest podyktowana koniecznością ujednolicenia zapisu tego przepisu

z obowiązującą treścią art. 19 ust. 1 zmienianej ustawy, który mówi jedynie o obowiązku

zgłaszania przez niektóre podmioty urodzenia i zgonu na piśmie oraz zmierza do wyeliminowania

wątpliwości interpretacyjnych zapisów obu przepisów.

Proponuje się także rozszerzenie art. 40 o:

1) ust. 3 – określający, jakie informacje powinno zawierać pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka.

Należy zaznaczyć, że wymienione w tym przepisie informacje są określone w obecnie

nieformalnie funkcjonującym „Zgłoszeniu urodzenia dziecka”. Propozycja zamieszczenia w

„Pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka” danych dotyczących wykształcenia oraz źródła

utrzymania rodziców dziecka (art. 40 ust. 3 pkt 3 i 4), które to dane znajdą się w części

wypełnianej przez urzędy stanu cywilnego, wiąże się z, nałożonym „Programem badań

statystycznych statystyki publicznej” na te urzędy,  obowiązkiem przekazywania określonego

zakresu informacji na rzecz statystyki publicznej.

Katalog zawarty w ust. 3 nie jest katalogiem wyczerpującym. Pełne zestawienie tych informacji

zostanie zamieszczone w akcie wykonawczym realizującym upoważnienie przewidziane w art.

40 ust. 4, gdzie planuje się wprowadzić zapisy ułatwiające pozyskiwanie danych odnośnie do

daty zawarcia małżeństwa (wraz z numerem aktu) – w przypadku urodzeń małżeńskich, a także

informacji zawartych w pkt 8–13 dotychczasowego nieformalnego wzoru Zgłoszenia urodzenia

noworodka, tj. dotyczących rodzaju porodu (pojedynczy, bliźniaczy, trojaczy, czworaczy,

piecioraczy), okresu trwania ciąży w tygodniach, miejsca odbycia się porodu (szpital, izba

porodowa, inne miejsce z pomocą fachową, inne miejsce bez pomocy fachowej), liczby

wszystkich dzieci urodzonych przez matkę - łącznie z aktualnie urodzonym (ogółem żywo

i martwo urodzonych, w  tym kolejne z żywo urodzonych oraz w aktualnym małżeństwie żywo

i  martwo urodzonych), daty poprzedniego porodu (ze wskazaniem, czy było to urodzenie żywe,

czy martwe) oraz przy zgłoszeniu martwo urodzonego noworodka określenia, kiedy nastąpił

zgon (przed porodem, w czasie porodu lub że nie ustalono kiedy nastąpił zgon).
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Ze względu na to, że „zgłoszenie urodzenia dziecka” jest jedynym źródłem informacji, które na

bieżąco pozwalają obserwować zmiany zachodzące w  procesie dzietności oraz zachowań

prokreacyjnych rodzin, utrzymanie dotychczasowego zakresu danych w tym dokumencie jest

niezbędne. Ponadto, dalsze gromadzenie tych danych umożliwi kontynuację badań, a także

pozwoli na zasilenie baz danych międzynarodowych organizacji, w oczekiwanym przez te

organizacje zakresie informacji.

2) ust. 4 - zawierający  upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia działającego  w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej do określenia, w

drodze rozporządzenia, wzoru formularza pisemnego zgłoszenia urodzenia:

a) „zgłoszenia urodzenia dziecka” (w dziale I wypełnianego przez zakłady opieki zdrowotnej,

lekarzy i położne, w dziale II przez urzędy stanu cywilnego),

b) „zaświadczenia urodzenia dziecka”, stanowiącego integralną część formularza,

przekazywanego rodzicom.

Zaproponowana zmiana w art. 66 ust. 1 ustawy będzie skutkowała zmianą procedury związanej ze

sporządzeniem karty zgonu dla dziecka, które urodziło się żywe. W takich przypadkach zapewne

zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka na podstawie karty „zgłoszenia urodzenia dziecka”, a

następnie akt zgonu na podstawie karty zgonu. Ułatwi to rodzicom załatwienie formalności

związanych  pochówkiem zmarłego dziecka.

Natomiast zaproponowana zmiana art. 12 (przez dodanie ust. 2a) i art. 54 ust.  2 zmierza do

zrównania obywateli w zakresie ponoszonych kosztów związanych z zawarciem związku

małżeńskiego. Równość obywateli wobec prawa jest jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych. Z

dotychczasowego zapisu art. 12 ust. 2 nie wynika jednoznacznie, czy zaświadczenia do zawarcia

małżeństwa kanonicznego wydawane jest z urzędu, czy też na pisemny wniosek strony, co wiąże

się z koniecznością wniesienia podania i uiszczenia stosownych opłat od podania i zaświadczenia.

Dodanie w art. 12 ust. 2a określi jednoznacznie, że zaświadczenie to jest wydawane przez

kierownika USC w toku załatwiania formalności związanych z zawarciem małżeństwa, bez

konieczności wnoszenia dodatkowych podań i opłat skarbowych.

Zaproponowana zmiana art. 54 ust. 2 będzie zwalniała z obowiązku składania odpisów aktów stanu

cywilnego osoby zawierające związek małżeński w formie wyznaniowej, jeżeli akty te znajdują się

w tym samym urzędzie stanu cywilnego, w  którym zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Obowiązujący zapis zwalnia z tego obowiązku tylko osoby, które zawierają „cywilny” związek

małżeński w USC.
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Przedmiotową regulację przygotowano we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym

Urzędem Statystycznym.

Projektowana zmiana nie będzie miała wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i

zewnętrzną gospodarki, a także na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie proponowanej nowelizacji (art. 12 i art. 54) spowoduje zmniejszenie wpływów do

budżetu gmin z tytułu opłat skarbowych od osób zawierających małżeństwa „konkordatowe” –

w stosunku do całego kraju - o kwotę ok. 3 710 tys. zł. Jednakże zapewnienie dochodów dla

budżetów gminnych z tego tytułu kosztem nierównego traktowania obywateli, jest łamaniem

podstawowej konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa, na co zwrócił uwagę

Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ocena Skutków Regulacji

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

I.    Cel nowelizacji

Przedstawiany projekt nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ma na celu:

1) bardziej precyzyjne uregulowanie spraw związanych ze zgłoszeniem urodzenia, a także

prawne określenie wzoru formularza informującego o urodzeniach dzieci,

funkcjonującego w praktyce i rejestrowanego przez urzędy stany cywilnego.

Uregulowanie ustawowe tej materii jest również konieczne ze względu na przetwarzanie

danych osobowych, które są zawarte w „zgłoszeniu urodzenia dziecka” i „zaświadczeniu

urodzenia dziecka”;

2) zrównanie obywateli w zakresie kosztów ponoszonych w związku z zawarciem związku

małżeńskiego.

II.   Konsultacje

Projekt został poddany procedurze konsultacji społecznych przez umieszczenie na stronach

internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

III. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet samorządu

terytorialnego
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Nowelizacja art. 40 oraz 66 ust. 1 ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych

dla budżetu państwa, ponieważ formularze „zgłoszenia urodzenia dziecka” i „zaświadczenia

urodzenia dziecka” funkcjonują od lat i koszty związane z ich wytworzeniem i dystrybucją

pokrywają zakłady służby zdrowia, zobowiązane do ich sporządzania.

Natomiast wprowadzenie zmiany art. 12 (przez dodanie ust. 2a) i art. 54 ust. 2 spowoduje

zmniejszenie wpływów do budżetu gmin z tytułu opłat skarbowych od osób zawierających

małżeństwa „konkordatowe”. Biorąc pod uwagę najnowsze dane statystyczne (tj. za rok 2000)

w Polsce zawarto 212 000 małżeństw, w tym 148 400 małżeństw „konkordatowych” (tj. ok.

70% zawieranych w kraju związków małżeńskich), wpływy do budżetów gmin zostaną

zmniejszone globalnie – w stosunku do całego kraju - o kwotę ok. 3 710 tys. zł. Przyjmując,

że w Polsce jest 3000 gmin, należy się spodziewać, że każda gmina będzie miała zmniejszone

wpływy o ok. 1 236 tys. zł. w skali roku. Jednakże zapewnienie dochodów dla budżetów

gminnych z tego tytułu kosztem nierównego traktowania obywateli, jest łamaniem

podstawowej konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa, na co zwrócił uwagę

Rzecznik Praw Obywatelskich.

Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów, ponoszonych przez obywateli, którzy ponownie

zawierają związek małżeński „konkordatowy” w kościele oraz „cywilny” w USC. Różnica w

opłatach skarbowych wynosi 84 zł.

Najwyższe koszty ponoszą osoby, które zawierają małżeństwo w formie wyznaniowej.

Składają wówczas następujące dokumenty, za które jest pobierana opłata skarbowa:

Lp.
Rodzaj dokumentu Kwota opłaty skarbowej

  1. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa

2x5 zł                        - 10 zł

  2. odpisy skrócone aktu urodzenia 2x15 zł                      - 30 zł
  3. odpisy aktu zgonu współmałżonków (wdowy, wdowcy)

lub odpisy aktów małżeństwa z adnotacją o
rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód lub
unieważnienie małżeństwa

2x15 zł                      - 30 zł

  4. sporządzenie aktu małżeństwa

                w przypadku pobierania opłat za podanie o
wydanie zaświadczenia do zawarcia   małżeństwa
dodatkowo

                                 - 75 zł

5 zł + 19 zł               - 24 zł
                                             Łącznie                               - 169 zł

Te same osoby, zawierające małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego, ponoszą opłaty

skarbowe:
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Lp. Rodzaj dokumentu Kwota opłaty skarbowej
   1. zapewnienie o braku okoliczności wyłącza-jących

zawarcie małżeństwa
2x5 zł                       - 10 zł

   2. sporządzenie aktu małżeństwa                                  - 75 zł
                                                         Łącznie                                  - 85 zł

Powyższe wyliczenie nie dotyczy osób zawierających związki małżeńskie za granicą oraz w

dowolnie wybranym miejscu kraju, gdyż ponoszą jednakowe koszty z tym związane.

IV.  Wpływ na rynek pracy.

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

V.   Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Projektowana nowelizacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i

zewnętrzną gospodarki.

VI.  Wpływ na sytuację i rozwój regionalny.

Przyjęcie przedstawianego aktu prawnego nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój

regionalny.





Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINSTRA ZDROWIA 1)

z dnia                                2003 r.

w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia.

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z
1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 476, Nr 110, poz. 1189 i Nr...., poz. ........) zarządza się co
następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka stanowiący załącznik do rozpo-

rządzenia.

2. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

___________________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia....... 2003 r. (poz. ....)

Wzór



.......................................................
..................................

Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej Nr kolejny
zgłoszenia

Zgłoszenie urodzenia dziecka

1. żywego  2. martwego
Dział I

(wypełnia służba zdrowia)

1. Zaświadcza się, że ..................................................................................................................
imię (imiona)

Nazwisko: .............................................................................................................

2. Urodzona: rok ................ m-c ................. dzień .............. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(nr ewidencyjny PESEL)

3. Zameldowana na stałe ............................................................................................................
(miasto, gmina)

                   województwo ............................................................................................................
4. Urodziła dziecko w roku ................. m-cu .............. dniu ............. godz. .......... min. ...........

4.1. Miejscowość urodzenia noworodka: .....................................................................................

5. Noworodek płci *):
1. męskiej
2. żeńskiej

6. Masa urodzeniowa w
gramach __ __ __ __

7. Długość w centymetrach
__ __

8. Poród był *):
1. pojedynczy    4. czworaczy
2. bliźniaczy      5. pięcioraczy
3. trojaczy

9. okres trwania ciąży w tygodniach
__ __

10. Poród odbył się *):
1. szpitalu                          3. w innym miejscu z pomocą fachową
2. w izbie porodowej        4. w innym miejscu bez pomocy fachowej

11. Liczba wszystkich dzieci urodzonych przez matkę (łącznie z aktualnie urodzonym)
1. ogółem (żywo i martwo urodzonych)                                      __ __
2. w tym kolejne z żywo urodzonych                                          __ __
3. w aktualnym małżeństwie (żywo i martwo urodzonych)        __ __

12. Data poprzedniego porodu rok .................... m – c ............................ dzień .................
Było to urodzenie *):   1. żywe
                                     2. martwe

13. należy wypełniać tylko dla noworodków martwo urodzonych
Zgon nastąpił *): 1. przed porodem
                            2. w czasie porodu
                            3. nie ustalono

*) właściwe otoczyć obwódką

.................................................... ........................................................
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć lekarza (położnej)

Dział II
(wypełnia Urząd Stanu Cywilnego)

14. Nazwisko i imię (imiona) ojca dziecka...................................................................................



15. Data urodzenia ojca dziecka: rok ....... m-c ..... dzień ..... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(nr ewidencyjny PESEL)

16. Zameldowany na stałe ............................................................................................................
(miasto, gmina)

                   województwo ............................................................................................................

17 Stan cywilny matki *):
1. panna
2. zamężna
3. rozwiedziona
4. wdowa

18. Stan cywilny ojca *):
1. kawaler
2. żonaty
3. rozwiedziony
4. wdowiec

19. Data zawarcia związku małżeńskiego rok .............. m-c .............. dzień ...................
20. Numer aktu małżeństwa:
Dane dotyczące Matki dziecka Ojca dziecka
21. Wykształcenie

ukończone *):
1. wyższe
2. policealne
3. średnie
4. gimnazjalne
5. zasadnicze podstawowe
6. podstawowe
7. niepełne podstawowe

1. wyższe
2. policealne
3. średnie
4. gimnazjalne
5. zasadnicze podstawowe
6. podstawowe
7. niepełne podstawowe

A. PRACA
1. najemna w sektorze

publicznym
2. najemna w sektorze

prywatnym
3. na rachunek własny – w

rolnictwie
4. na rachunek własny –

poza rolnictwem

A. PRACA
1. najemna w sektorze

publicznym
2. najemna w sektorze

prywatnym
3. na rachunek własny – w

rolnictwie
4. na rachunek własny – poza

rolnictwem
B. niezarobkowe źródło
5. emerytura lub renta
6. zasiłek dla bezrobotnych
7. inne

B. niezarobkowe źródło
5. emerytura lub renta
6. zasiłek dla bezrobotnych
7. inne

22. Źródło utrzymania *):

C. na utrzymaniu ** ) C. na utrzymaniu ** )

*)  właściwe określenie otoczyć obwódką
**) dla osoby pozostającej na utrzymaniu wpisać obok symbol źródła utrzymania osoby

utrzymującej, tzn. jeden z symboli od 1 do 7

23. Dziecko nosi imię (imiona) ....................................................................................................

24. Obywatelstwo obce *** ) .......................................................................................................

25. Nr aktu urodzenia ......................................... ............................................

podpis ojca (matki)
Pieczęć USC

24. ........................................ ........................................................
        Symbol terytorialny USC Potwierdzenie zgodności
wpisanych

danych z treścią aktu
rok ............. m-c.........dzień.............. ....................................................

data rejestracji Podpis i pieczęć Kierownika USC



*** ) wpisano na podstawie oświadczenia zgłaszającego (ej) urodzenie.

INFORMACJE O WYPEŁNIANIU ZGŁOSZEŃ

1. Pracownicy służby zdrowia odbierający poród wypełniają (na podstawie dowodu
osobistego matki, jej oświadczenia ustnego oraz ustaleń dotyczących urodzonego dziecka)
2 egzemplarze zgłoszenia urodzenia dziecka i 1 egzemplarz zaświadczenia o urodzeniu.

2. Dla każdego dziecka wypełnia się odrębne zgłoszenie.

3. Dwa egzemplarze zgłoszenia urodzenia należy przesłać, po wypełnieniu - w ustalonym
terminie - do właściwego terytorialnie Urzędu Stanu Cywilnego.

4. Zaświadczenie urodzenia noworodka wystawia się w celu:
a) przesłania nie później, niż w ciągu 48 godzin po urodzeniu do poradni dziecięcej lub

ośrodka zdrowia właściwych ze względu na miejsce zamieszkania matki,
b) przedłożenia zarządowi cmentarza w przypadku urodzenia noworodka martwego.

5. Wszystkie pozycje zgłoszenia należy wypełniać przez wpisanie odpowiednich danych
(cyfrowych, liczbowych, słownych) względnie otoczenie obwódką właściwych
odpowiedzi. Zapisy cyfrowe lub liczbowe należy podać w cyfrach arabskich.

6. Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie zwracając uwagę, aby poszczególne dane nie
wykraczały poza miejsce przeznaczone do ich wpisania i przez to nie łączyły się ze sobą.
Symbole w podwójnych kratkach wpisuje Urząd Statystyczny.

7. Pracownicy służby zdrowia wystawiają na podstawie dokumentacji medycznej
zaświadczenia na formularzu o symbolu Mz/K-10 w przypadku:
a) urodzenia żywego,
b) zgonu płodu (urodzenia martwego).

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia

stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 4. ustawy z dnia 29 września 1986 r.

– Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Nr 36, poz. 180, z późn. zm.).

Proponowany projekt porządkuje sprawy związane z pisemnym zgłaszaniem

urodzenia.



Precyzyjnie reguluje sprawy związane ze zgłoszeniem urodzenia, a także określa wzór

formularza informującego o urodzeniach dzieci, funkcjonujący w praktyce i rejestrowany

przez urzędy stany cywilnego.

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zgłoszeniu podlega fakt urodzenia.

Rozporządzenie wskazuje podmioty zobowiązane do zgłoszenia. Tak wiec, formularz

„Zgłoszenie urodzenia dziecka”, w Dziale I będzie wypełniany przez zakłady opieki

zdrowotnej, lekarzy i położne, a w Dziale II przez urzędy stanu cywilnego.

W projekcie określono także zakres danych jakie powinno zawierać pisemne

zgłoszenie urodzenia dziecka. Należy zaznaczyć, iż wymienione w projekcie informacje są

określone w obecnie nieformalnie funkcjonującym „Zgłoszeniu urodzenia dziecka”.

Propozycja zamieszczenia w „Pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka” danych dotyczących

wykształcenia oraz źródła utrzymania rodziców dziecka, które to dane znajdą się w części

wypełnianej przez urzędy stanu cywilnego wiąże się z - nałożonym „Programem badań

statystycznych statystyki publicznej” na te urzędy - obowiązkiem przekazywania określonego

zakresu informacji na rzecz statystyki publicznej.

Planuje się także wprowadzić zapisy ułatwiające pozyskiwanie danych odnośnie daty

zawarcia małżeństwa (wraz z numerem aktu) – w przypadku urodzeń małżeńskich, a także

informacji zawartych w pkt 8 – 13 dotychczasowego nieformalnego wzoru Zgłoszenia

urodzenia noworodka, tj. dotyczących rodzaju porodu (pojedynczy, bliźniaczy, trojaczy,

czworaczy, piecioraczy), okresu trwania ciąży w tygodniach, miejsca odbycia się porodu

(szpital, izba porodowa, inne miejsce z pomocą fachową, inne miejsce bez pomocy fachowej),

liczby wszystkich dzieci urodzonych przez matkę - łącznie z aktualnie urodzonym (ogółem

żywo i martwo urodzonych, w tym kolejne z żywo urodzonych oraz w aktualnym

małżeństwie żywo i martwo urodzonych), daty poprzedniego porodu (ze wskazaniem czy

było to urodzenie żywe czy martwe) oraz przy zgłoszeniu martwo urodzonego noworodka

określenia kiedy nastąpił zgon (przed porodem, w czasie porodu lub że nie ustalono kiedy

nastąpił zgon).

Ze względu na to, że „Zgłoszenie urodzenia dziecka” jest jedynym źródłem

informacji, które na bieżącą pozwalają obserwować zmiany zachodzące w procesie dzietności

oraz zachowań prokreacyjnych rodzin, utrzymanie dotychczasowego zakresu danych w tym

dokumencie jest niezbędne. Ponadto, dalsze gromadzenie tych danych umożliwi kontynuację

badań, a także pozwoli na zasilenie baz danych międzynarodowych organizacji, w

oczekiwanym przez te organizacje zakresie informacji.

W projekcie definiuje podstawowe terminy związane z wypełnianiem pisemnego

zgłoszenia urodzenia.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych



w budżecie Państwa, ponieważ formularze „zgłoszenia urodzenia dziecka” funkcjonują od lat

i koszty związane z ich wytworzeniem i dystrybucją pokrywają zakłady służby zdrowia

zobowiązane do ich sporządzania.

 Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy,

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.


