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Nowe dowody, ślub w plenerze oraz imiona obce dla dzieci

Wniosek o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie, ceremonia zawarcia małżeństwa
poza urzędem stanu cywilnego oraz możliwość nadawania dzieciom imion obcego
pochodzenia – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca. Wiceminister spraw wewnętrznych
Tomasz Szubiela oraz eksperci przedstawili szczegóły dotyczące nowego Systemu Rejestrów
Państwowych i wprowadzonej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
Od 1 marca urzędy gmin będą miały dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. Jest to jedna,
centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu
cywilnego. W MSW we wtorek odbyła się konferencja, podczas której eksperci przedstawili zmiany,
jakie wejdą w życie 1 marca 2015 roku.
Wniosek o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie
Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już
decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami
osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu
cywilnego na terenie całego kraju.
Ślub poza urzędem
Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. – Teraz jest
to wyłączna decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego. W 2014 roku 2400 osób zawarło śluby poza
urzędem – powiedziała Karolina Grenda, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich. Od 1 marca
możliwość ta będzie zawarta w ustawie. Każda para będzie mogła złożyć wniosek do kierownika
urzędu. Pamiętajmy, że dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych możemy złożyć
go w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Możemy również wybrać, inne niż urząd, miejsce
ceremonii. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi
i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie takiej
uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł.
Nadawanie obcego imienia
Już wkrótce możliwe będzie również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. – W dobie

otwartych granic, czerpiemy dorobek kulturalny z Unii Europejskiej czy państw trzecich. Myślę, że
liberalizacja przepisów w tej kwestii będzie to sporym udogodnieniem dla obywateli – powiedziała
dyrektor Karolina Grenda. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać
maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli pamiętać, że nie może być ono
zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię
spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC.
System Rejestrów Państwowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki podjęło
decyzję o zintegrowaniu najważniejszych rejestrów państwowych. Tak powstał jeden System
Rejestrów Państwowych (SRP), do którego będą miały dostęp wszystkie urzędy gminy w Polsce.
Urzędnicy będą pracowali w aplikacji ŹRÓDŁO, dającej dostęp do danych. - To pierwszy etap
informatyzacji rejestrów państwowych, z czasem będziemy oddawać kolejne produkty, które będą
budowane w oparciu o ten system. Z e-usług będą korzystali zarówno obywatele, jak i instytucje podkreśliła dyrektor Karolina Grenda.
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