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Agenda

● uwarunkowania rejestracji stanu cywilnego w UE
● dynamika migracji wewnątrz UE
● realizacja podstawowych idei UE w wymiarze rejestracji stanu 

cywilnego
● nowe podejście do wymiany informacji w zakresie stanu 

cywilnego
● dyskusja 



 

pryncypia Unii Europejskiej

Swoboda przemieszczania się i pobytu osób w Unii Europejskiej 
stanowi podstawę obywatelstwa UE wprowadzonego traktatem         
z Maastricht z 1992 r. 

Po zniesieniu granic wewnętrznych na mocy porozumień z Schengen 
przyjęto dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. 

Pomimo ogromnego znaczenia tego prawa nadal istnieją 
poważne przeszkody w korzystaniu z niego



 

hipoteza

Taką przeszkodą jest między innymi brak:

 
● ujednoliconych zasad rejestracji stanu cywilnego

 
● sprawnego mechanizmu wymiany danych między 

państwami członkowskimi



 

stan wyjściowy

● 27 państw członkowskich
● 27 systemów rejestracji stanu cywilnego
● 27 odmiennych procedur rejestracji stanu cywilnego
● 27 odmiennych wzorów dokumentów potwierdzających urodzenie, 

małżeństwo, zgon



 

stan wyjściowy

● UE zamieszkuje obecnie około 450 mln obywateli
● około 17 milionów z nich przebywa czasowo lub na stałe            

na terenie innego państwa członkowskiego (nauka, praca, itp..)
● od wielu lat unijne instytucje zauważają tendencję wzrostową      

w zakresie migracji wewnętrznej, coraz więcej ludzi przemieszcza 
się za pracą, nauką lub w innych potrzebach

● wzrostowi swobodnego przemieszczania się towarzyszy wzrost 
liczby zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, 
małżeństwa, zgony)

Źródło: www.ec.europa.eu



 

stan wyjściowy

● uregulowania prawne UE wskazują na postępujący proces 
integracji państw członkowskich

● na obszarze całej UE obowiązuje wiele przepisów, które 
standaryzują poszczególne obszary życia (eIDAS, RODO, IMI, 
dowody osobiste, itp..)

● brak przepisów ujednolicających procesy rejestracji stanu 
cywilnego 

● brak integracji między systemami IT państw członkowskich          
w zakresie wymiany danych dot. rejestracji stanu cywilnego



 

stan wyjściowy

● w każdym państwie członkowskim istnieją uregulowania prawne, 
organizacyjne i informatyczne w zakresie rejestracji stanu 
cywilnego

● każde państwo ma swoje procedury rejestracji: urodzenia, 
zawarcia małżeństwa, zgonu

● odmienne wzory dokumentów (papierowych, elektronicznych)
● zbiurokratyzowany model wymiany danych między państwami 

członkowskimi



 

stan wyjściowy

● coraz więcej państw członkowskich intensyfikuje działania 
administracji w wymiar cyfrowy e-government

● dane są zapisywane w postaci elektronicznej w systemach IT
● dynamicznie zwiększa się liczba dokumentów elektronicznych
● nowoczesne technologie informatyczne gruntownie wpływają na 

zmianę sposobu funkcjonowania administracji, przetwarzania 
danych i świadczenia usług administracyjnych



 

stan wyjściowy

● UE realizuje ambitny plan rozwoju technologii informatycznych    
w ramach przyjętego programu Cyfrowej Dekady Europy

● założeniem transformacji cyfrowej Europy jest między innymi 
cyfryzacja usług publicznych

● osiągnięcie wskaźnika 100 % najważniejszych usług publicznych 
online

● usługi rejestracji stanu cywilnego są kluczowymi usługami 
publicznymi (zarówno dla obywatela jak i dla UE oraz państw 
członkowskich)



 

realizacja idei

Czas aby innowacyjność wkroczyła do rejestracji stanu cywilnego

należy rozwijać i realizować 

Ideę

 

Unijnego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego



 

założenia

● opracowanie unijnych rozwiązań prawnych ujednolicających 
procedury rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwo, 
zgon, uznanie ojcostwa, itp..)

● odformalizowanie procedur administracyjnych
● wprowadzenie jednolitych wzorów dokumentów elektronicznych
● zintegrowanie systemów IT państw członkowskich UE w celu 

usprawnienia wymiany danych



 

założenia

● wdrożenie usług sieciowych umożliwiających bezpośrednie 
pobieranie danych (dokumentów) z systemów 
teleinformatycznych

● opracowanie nowego modelu wymiany informacji między 
państwami członkowskimi

● zintegrowanie dokumentów elektronicznych z Europejskim 
Portfelem Tożsamości Cyfrowej



 

przykład 1

● na terenie Hiszpanii urodziło się dziecko, które jest obywatelem 
polskim

● akt urodzenia rejestrowany jest w hiszpańskim systemie 
informatycznym (informacja o obywatelstwie jest zapisana           
w metadanych AU)

● system wysyła automatycznie informację za pośrednictwem 
centralnego systemu UE do systemu państwa, którego dziecko 
jest obywatelem

● rodzice dziecka otrzymują unijny odpis aktu urodzenia



 

przykład 2

● obywatel Niemiec zawiera związek małżeński w Polsce
● rejestracja AM następuje w polskim rsc
● poprzez centralny system UE informacja o zmianie stanu 

cywilnego jest w czasie rzeczywistym przekazywana do systemu 
informatycznego w Niemczech

● małżonkowie otrzymują unijny odpis aktu małżeństwa



 

przykład 3

● na terenie Belgii umiera obywatel Francji
● akt zgonu jest rejestrowany w Belgijskim systemie 

informatycznym
● informacja o zgonie jest przekazywana automatycznie przez 

system centralny UE do systemu informatycznego Francji
● rodzina osoby zmarłej otrzymuje unijny odpis aktu zgonu



 

przykład 4

● obywatel Włoch musi udokumentować swój stan cywilny              
w Czechach

● poprzez dostęp do Europejskiego Portfelu Tożsamości Cyfrowej 
pobiera elektroniczne zaświadczenie o stanie cywilnym

● przesyła dokument do instytucji w Czechach

 



 

przykład 5

● Obywatel Szwecji chce zawrzeć związek małżeński w Polsce
● kierownik usc pobiera za pośrednictwem centralnego systemu 

zaświadczenie o stanie cywilnym z systemu szwedzkiego
● zniesiony zostaje wymóg przedłożenie zaświadczenia o zdolności 

prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego
● mniejsza biurokratyzacja usług administracyjnych



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego
● mniejsza biurokratyzacja usług administracyjnych
● zwiększenie bezpieczeństwa danych



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego
● mniejsza biurokratyzacja usług administracyjnych
● zwiększenie bezpieczeństwa danych
● zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego
● mniejsza biurokratyzacja usług administracyjnych
● zwiększenie bezpieczeństwa danych
● zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji 
● zwiększenie jakości danych i ich aktualności



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego
● mniejsza biurokratyzacja usług administracyjnych
● zwiększenie bezpieczeństwa danych
● zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji 
● zwiększenie jakości danych i ich aktualności 
● większe ułatwienia dla obywateli UE



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego
● mniejsza biurokratyzacja usług administracyjnych
● zwiększenie bezpieczeństwa danych
● zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji 
● zwiększenie jakości danych i ich aktualności 
● większe ułatwienia dla obywateli UE 
● mniej papieru – większa ekologia administracji



 

korzyści

● odformalizowanie usług rejestracji stanu cywilnego
● mniejsza biurokratyzacja usług administracyjnych
● zwiększenie bezpieczeństwa danych
● zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji 
● zwiększenie jakości danych i ich aktualności 
● większe ułatwienia dla obywateli UE 
● mniej papieru – większa ekologia administracji 
● realizacja celów zawartych w Cyfrowej Dekadzie Europy



 

aktualny model wymiany danych



 

model integracji systemów rsc i eptc



 

Sławomir Wojciechowski

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

I 

ZAPRASZAM DO DYSKUSJI
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