Załącznik nr 7 Informacja o działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wlkp.
w 2011 roku – przygotowane przez USC.
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URODZENIA
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim sporządzono 1692 akty, w
tym dla chłopców 899 aktów, dla dziewczynek 791 aktów oraz sporządzono 2 protokoły
uznania dziecka poczętego.

chłopcy
dziewczynki
dzieci poczęte
Wykres nr 1. Podział urodzeń na płeć: męską, żeńską oraz wskazanie ilości dzieci poczętych a nienarodzonych,
dla których sporządzono protokół uznania.

Opis: chłopcy 53,13%, dziewczynki 46,75%, dzieci poczęte – nienarodzone – 0,12%.
Sporządzono 221 aktów nietypowych, czyli dokonano wpisania na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o prawo aktów stanu cywilnego, w tym z takich krajów
jak: Belgia – 2, Czechy – 2, Dania – 4, Egipt – 2, Francja – 5, Gwinea – 1, Hiszpania – 5,
Holandia – 8, Irlandia – 17, Islandia – 1, Kanada – 3, Luksemburg – 1, Niemcy – 24, Nigeria
– 1, Norwegia – 6, RPA – 1, Słowacja – 1, Syria – 1, Szwecja – 6, Turcja – 2, Ukraina – 6,
USA – 13, Wielka Brytania – 104, Włochy – 5.

dzieci urodzone w kraju
dzieci urodzone poza obszarem RP
Wykres nr 2. Podział dzieci urodzonych w kraju oraz zagranicą

Różnicę procentową pomiędzy dziećmi urodzonymi w kraju a urodzonymi poza
obszarem RP przedstawia wykres nr 2, gdzie dzieci urodzonych w kraju w 2011 roku było
86,94% , natomiast akta transkrybowane do polskich ksiąg wynoszą 13,06%.
Biorąc pod uwagę lata poprzednie, można zaobserwować, iż rejestracja aktów urodzenia
dzieci w Gorzowie Wielkopolskim., utrzymuje się na stałym poziomie:
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Wykres nr 3. Porównanie ilości sporządzonych aktów urodzeń biorąc pod uwagę przedział lat 2009-2011

Ponadto w aktach urodzeń możemy prześledzić następujące zdarzenia:
• W 7 aktach zastosowano art. 51 ust. 2 prawo o aktach stanu cywilnego (zmiana
imienia dziecka na wniosek rodziców w ciągu pół roku od sporządzenia aktu).
• Sporządzono 17 aktów dla dzieci martwo urodzonych.
• Urodziło się 26 par bliźniąt.
• Przyjęto 24 postanowienia sądowe dotyczące przysposobienia, w tym 20
postanowień dotyczących nowych rodziców dla dziecka i 4 postanowienia
dotyczące przysposobienia przez męża matki.
• Dziecko zostało uznane przez ojca w 570 przypadkach, w tym: w USC- 550, w
Sądzie – 20.
• Nastąpiło 1 unieważnienie uznania ojcostwa w sądzie.
• W 25 przypadkach nastąpiło zaprzeczenie ojcostwa.
• W 32 przypadkach nastąpiło ustalenie ojcostwa przez Sąd.
Biorąc pod uwagę lata poprzednie, Urząd Stanu Cywilnego zaobserwował, iż nadal
na wysokim (w ilościach) miejscu następuje sporządzenie aktu urodzenia dziecka z tzw.
wolnego związku (związek partnerskim), o czym świadczy ilość przyjętych przez Kierownika
USC uznań ojcostwa oraz ilość sądowych postanowień o zaprzeczeniu ojcostwa.
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Wykres nr 4. Porównanie ilości przyjętych uznań ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa oraz sądowego ustalenia
ojcostwa w latach 2009 -2011.
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Nadanie imienia dziecka jest między innymi jednym z atrybutów władzy rodzicielskiej
nad dzieckiem. Niemniej zgodnie z art. 50 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego „Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż
dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie
pozwalającego odróżnić płci dziecka”
W roku 2011 najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek były:
Julia, Lena, Zuzanna, Maja, Hanna, Amelia, Nikola, Wiktoria, Alicja, Laura.
Nastąpił powrót do imion:
Hanna, Wiktoria, Alicja, Zuzanna, Zofia, Anna.
Najczęściej nadawanymi imionami dla chłopców były:
Filip, Jakub, Szymon, Adam, Michał, Jan, Kacper, Wiktor, Bartosz, Mateusz.
Nastąpił powrót do imion:
Wiktor, Wojciech, Piotr, Aleksander, Stanisław, Antoni.
Ponadto Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim przesłał do innego USC
5 protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia oraz
otrzymał 13 protokołów z innego USC celem sporządzenia aktu urodzenia noworodkowi.
Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim sporządził akt urodzenia dziecka,
którego meldunek dotyczył gminy: Gorzów Wlkp. -1155, Deszczno 78, Santok 56, Strzelce
Krajeńskie – 48, Witnica 45, Kłodawa – 44, Bogdaniec – 44, Lubiszyn – 35, Kostrzyn nad
Odrą – 29, inne – 158.
MAŁŻEŃSTWA
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim sporządzono 785 aktów, w
tym:
- 341 małżeństw zostało zawartych w formie cywilnej,
- 345 małżeństw zostało zawartych w formie wyznaniowej-konkordatowej,
- 99 aktów zostało wpisane na podstawie decyzji administracyjnej, czyli zawarte poza
granicami RP w zagranicznych urzędach stanu cywilnego w takich krajach jak:
Australia- 2, Austria – 1, Botswana – 1, Chiny – 2, Chorwacja – 1, Cypr – 1, Dania – 5,
Dominikana – 1, Egipt – 2, Francja – 3,Holandia – 3,Indie – 1,Irlandia – 1,Kanada –
3,Niemcy – 31,Norwegia – 1,Portugalia – 1,Słowacja – 1,Syria – 1,Szwecja – 2,Tunezja –
2,Turcja – 2,Ukraina – 4,USA – 9,Wenezuela – 1,Wielka Brytania – 16,Włochy – 1.

ślub cywilny
ślub konkordatowy
ślub poza obszarem
RP
Wykres nr 5. Forma zawieranego małżeństwa w 2011 roku.

Opis: Ślub cywilny – 43,44%, Ślub konkordatowy – 43,95%, Ślub poza obszarem RP –
12,61%.
Urząd Stanu Cywilnego z roku za rok obserwuje znaczny spadek ilości zawieranych
małżeństw, w tym w szczególności zrównanie się ilości małżeństw zawieranych w formie
cywilnej i w formie konkordatowej.
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W 2009 roku Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim sporządził 928
aktów małżeństwa, w tym 377 aktów w formie cywilnej, 476 aktów w formie konkordatowej
i dokonał 75 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw do polskich ksiąg.
W 2010 roku Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim sporządził już tylko
851 aktów małżeństwa, w tym 363 akty to śluby zawierane w formie cywilnej i tylko 395
aktów to śluby konkordatowe. W 2010 roku zaobserwowany został wzrost liczby małżeństw
zawieranych poza obszarem RP, gdyż zarejestrowanych zostało 93 akty małżeństwa.
Poniższy wykres przedstawia spadek zawieranych małżeństw oraz zrównanie form ich
zawierania: cywilna i konkordatowa:
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Wykres nr 6. Porównanie ilości aktów małżeństw z podziałem na formę ich zawierania w latach 2009 -2011

Ponadto:
- 17 małżeństw zostało zawartych przez Obywateli RP z cudzoziemcami w tut. Urzędzie
Stanu Cywilnego i tak: Belgia – 1,Francja – 1,Indie -1,Japonia – 1,Litwa – 1,Niemcy –
5,Nigeria – 1, Rosja – 2,Serbia – 1,Słowacja – 1,Wielka Brytania – 2;
- 503 małżeństwa zostały zawarte po raz pierwszy;
- 97 małżeństw po raz drugi (jedna ze stron);
- 86 małżeństw po raz drugi (obie strony);
- 8 małżeństw zostało zwartych ze sobą po raz wtóry (te same osoby);
- 1 małżeństwo zostało zawarte na podstawie prawomocnego zezwolenia – postanowienia
Sądu;
- 2 małżeństwa zostały zawarte poza lokalem USC;
- 21 par złożyło zapewnienia – dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego i nie zgłosiło
się celem złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
- wydano 357 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego tzw. konkordatowe;
- w 408 przypadkach przyjęto zapewnienie do zawarcia związku małżeńskiego w formie
cywilnej;
- w 45 przypadkach zawartych małżeństw – jedna ze stron lub oboje mieli stałe miejsce
zamieszkania w gminie Deszczno, którą pod względem spraw załatwianych w USC –
obsługuje USC w Gorzowie Wlkp.;
- 44 małżeństwa zostały zawarte, gdzie nupturienci nie zamieszkiwali na terenie działania
gorzowskiego USC.
Zgodnie z art. 25 i 88 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przy zawarciu związku
małżeńskiego dokonano następujących wyboru noszonego nazwiska:
- kobieta zachowała swoje dotychczasowe nazwisko – w 28 przypadkach
- kobieta do swojego dotychczasowego nazwiska dodała nazwisko męża
a. z przodu - w 9 przypadkach (męża + swoje)
b. z tyłu - w 67 przypadkach (swoje + męża)
- mężczyzna przyjął nazwisko żony - w 3 przypadkach
- mężczyzna do swojego dotychczasowego nazwiska dodał nazwisko żony
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a. z przodu - w 0 przypadku (żony + swoje)
b. z tyłu - w 2 przypadkach (swoje + żony).
Różnica wieku małżonków:
1.Równy wiek małżonków
2.Mężczyzna starszy od kobiety:
a. o 34 lata
b. o 27 lat
c. o 25 lat
d. o 24 lata
e. o 22 lat
f. o 1 rok
g. o 2 lata
h. o 3 lata
3.Kobieta starsza od mężczyzny:
a. o 29 lat
b. o 22 lata
c. o 12 lat
d. o 11 lat
e. o 10 lat
f. o 1 rok
g. o 2 lata
h. o 3 lata

92
przykłady
1
1
1
1
1
103
88
78
przykłady
1
1
2
1
2
52
24
17

Przedział wiekowy zawieranych małżeństw w tut. USC:
Rok urodzenia
1992 – 1984
1983 – 1974
1973 – 1964
Poniżej 1963
Nie ustalono

Ilość mężczyzn
251
(31,97%)
351
(44,71%)
81
(10,32%)
101
(12,87%)
1
(0,13%)

Ilość kobiet
371 (47,26%)
278 (35,41%)
63 ( 8,03%)
73 (9,30%)
0 (0%)
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Wykres nr 7. Przedział wiekowy kobiet i mężczyzn zawierających małżeństwo w 2011 roku
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ZGONY
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim sporządzono 1554 aktów
zgonu, w tym: dla mężczyzn 837, dla kobiet 717.

mężczyźni

kobiety

Wykres nr 8. Podział aktów zgonu na płeć: kobiety i mężczyźni, sporządzona w USC w Gorzowie Wlkp.,
w 2011 roku

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządził 18 aktów na podstawie decyzji
administracyjnej w oparciu o prawo aktów stanu cywilnego – osoby RP zmarłe za granicą:
Dania – 1,Holandia -2,Irlandia – 1,Niemcy – 5,Norwegia – 1,Seszele – 1,Szwecja – 2,Wielka
Brytania – 2,Włochy – 3.
Wiek osób zmarłych
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
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Do 1 roku
Od 1 do 20 lat
Od 21 do 30 lat
Od 31 do 40 lat
Od 41 do 50 lat
Od 51 do 60 lat
Od 61 do 70 lat
Od 71 do 80 lat
Od 81 do 90 lat
Od 91 do 100 lat
Powyżej 100 lat

18
14
31
28
85
259
365
250
432
72
10

przedział wiekowy osób zmarłych

przedział wiekowy osób
zmarłych

Wykres nr 9. Przedział wiekowy osób zmarłych i zarejestrowanych w USC w 2011 rok.
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Stan cywilny osoby zmarłej
Panna/kawaler
Zamężna/żonaty
Rozwiedziona/rozwiedziony
Pozostający w separacji
Wdowa/wdowiec

- 183
- 645
- 181
-6
- 539

Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wlkp. ściśle współpracuje z Wydziałem Spraw
Obywatelskich – ewidencją ruchu ludności i biurem dowodów osobistych (na co dzień w
miejscu oraz innymi jednostkami administracyjnymi i samorządowymi w województwie i
kraju), powiadamiając je na bieżąco o wszystkich zdarzeniach stanu cywilnego obywateli,
celem naniesienia zmian w KOM-ach, oraz wymeldowań – likwidacji dowodów osobistych lub
KOM.
Bieżąca jest również współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Wydziałem Spraw
Obywatelskich i Migracji, Wydziałem Komunikacji, itp.
Jednocześnie Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim utrzymuje stały
kontakt i ścisłą współpracę z organami Straży Granicznej w związku z licznymi doniesieniami
o nielegalnych pobytach obcokrajowców na terenie RP.
Współpracujemy z przedstawicielami polskimi za granicą i zagranicznymi w Polsce,
co wynika z konwencji bądź umów międzynarodowych w sprawach cywilnych – zgonu,
urodzenia itp.
W drodze pomocy prawnej pośredniczymy w przygotowywaniu i przekazywaniu
dokumentów do innych USC w sprawach wpisywania, uzupełniania i prostowania aktów,
powrotu do nazwiska, zgłaszanych urodzeń itp.
Wydano następujące decyzje:
- Art. 4 kod. Rodzinnego i Opiekuńczego (skrócenie miesięcznego okresu wyczekiwania do
zawarcia związku małżeńskiego)
- 37;
- Art. 28 prawa o a.s.c. (sprostowanie błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego) – 94, w
tym dla: aktów urodzenia – 33, aktów małżeństwa – 40, aktów zgonu - 21;
- Art. 36 prawa o a.s.c (uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego) – 277, w tym dla: aktów
urodzenia – 184, aktów małżeństwa – 79, aktów zgonu – 14;
- Art. 35 i art. 70 prawa o a.s.c (ustalenie, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego) – 35, w
tym dla: aktów urodzenia – 20, aktów małżeństwa – 10, aktów zgonu – 5;
- Art. 73 prawa o a.s.c (wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami
RP) – 303, w tym dla: aktów urodzenia – 201,aktów małżeństwa – 89,aktów zgonu – 13;
- Ustawa o zmianie imion i nazwisk – 84, w tym 2 wydano decyzje odmowne;
- Wydano 4 decyzje odmowne dotyczące sprostowania aktu stanu cywilnego, zgodnie z art.
28 ustawy prawa o a.s.c.
Ponadto wydano 9 zaświadczeń o zaginięciu bądź braku ksiąg sporządzonych przed 1945
rokiem.
Mimo uprawnień Kierownika USC do przyjmowania oświadczeń ostatniej woli – w
2011 roku nie odnotowano żadnego sporządzonego w USC testamentu.
W oparciu o art. 71 prawa o a.s.c. wydano 66 zaświadczeń o zdolności prawnej do
zawarcia związku małżeńskiego obywateli RP poza granicami Polski.
Zaświadczenia wydano do 23 krajów: Australia – 1, Austria – 1,Bejrut – 1,Bruksela – 1,
Chorwacja – 1,Egipt – 4,Hiszpania – 4,Holandia – 2,Indonezja – 1,Kuba – 2,Libia – 1,Maroko
– 2,Niemcy – 28,Norwegia – 3, Portugalia – 1,RPA – 1,Słowacja – 1,Szwajcaria – 1,Szwecja
– 3, Tunezja – 3, Ukraina – 1, Wielka Brytania – 1,Włochy – 2.
W księgach stanu cywilnego – jako aktach wieczystych, nanosi się wzmianki
marginesowe, których w 2011 roku wpisano:
- o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód w Polsce – 371;
- o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód ( Sąd zagraniczny) i uznany za skuteczny w RP
przez Sąd Polski – 5;
- o separacji – 15;
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- zniesienie separacji – 2;
- procentowy stosunek rozwiązanych małżeństw w stosunku do małżeństw zawartych w
2011 roku wynosi 47,9%;
- o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa:
kobieta – 46, mężczyzna – 2;
- o zmianie nazwiska i imienia drogą administracyjną – 84;
- o przysposobieniu dziecka – 24;
- o zaprzeczeniu ojcostwa – 25;
- o ustaleniu ojcostwa – 32;
- o uznaniu dziecka: w USC – 550, w Sądzie – 20, dziecka poczętego – 2;
- o zmianie imienia dziecku na podstawie oświadczenia rodziców – 7;
- o zmianie nazwiska – nadanie nazwiska męża matki – 9;
- o zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców – 58;
- przyjęcia zgłoszenia urodzenia dziecka do innego USC – 5;
- zaświadczenie o stanie cywilnym – 24;
- unieważnienie aktu przez Wojewodę Lubuskiego – 0.
Biorąc pod uwagę lata ubiegłe, Urząd Stanu Cywilny w Gorzowie Wielkopolskim z
roku na rok rejestruje większą liczbę rozwiązanych małżeństw prawomocnym wyrokiem sądu
w kraju oraz poza obszarem RP.
W 2009 roku Urząd Stanu Cywilnego naniósł 304 wyroki rozwodowe do aktów małżeństw
oraz 18 wyroków o separacji. W 2010 roku prawomocnych wyroków rozwodowych wpłynęło
do tut. USC 354 oraz 20 wyroków dotyczących separacji, zaś w roku 2011 prawomocnych
wyroków rozwodowych wpłynęło 376 i 15 wyroków separacji związków małżeńskich.
Poniższy wykres przedstawia w formie obrazowej wykres i tendencję wzrostową
rozwiązanych związków małżeńskich w ostatnich latach.
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Wykres nr 10. Porównanie ilości rozwodów i separacji w latach 2009 -2011, które wpłynęły do USC
w Gorzowie Wlkp.

Nadto wydaliśmy około 26.000 odpisów skróconych aktów stanu cywilnego oraz
około 1660 zupełnych aktów stanu cywilnego oraz około 1310 odpisów wielojęzycznych
aktów stanu cywilnego. Tygodniowo realizujemy około 120 wniosków o wydanie aktu stanu
cywilnego, z tego:
- około 30% wniosków w sprawach o wydanie dowodu osobistego, paszportu, sprawach
alimentacyjnych, stypendia szkolne, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny;
- około 25% wniosków w sprawach majątkowych, spadkowych, ubezpieczeniowych, ZUS,
rozwodu;
- około 20% wniosków dotyczy spraw meldunku, zawarcia związku małżeńskiego, spraw
rozstrzyganych w sądzie dot. spraw rodzinnych;
Strona 9 z 10

- około 10 % wniosków dotyczy spraw ekshumacji, pracy oraz spraw prywatnych;
- 15% wniosków to inne sprawy interesantów.
Udzielamy informacji osobiście lub telefonicznie (dziennie około 120). Dziennie
przyjmujemy od 60 interesantów wzwyż. W 2011 roku załatwiono sprawy:
- korespondencji: krajowej - 2776, zagranicznej - 226;
- wydania odpisu z ksiąg stanu cywilnego na podstawie wniosku: skrócone odpisy – 5269,
zupełne odpisy – 753.
UROCZYSTOŚCI RODZINNE
Oprócz pracy merytorycznej USC organizuje i propaguje różne uroczystości rodzinne.
Podstawową formą jest uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
W 2011 roku zorganizowanych zostało kilkanaście uroczystości Jubileuszu długoletniego
pożycia małżeńskiego, w których łącznie 61 par odnowiło przysięgę małżeńską.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, gdzie
przyznawane były medale za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta RP.
Łącznie w 2011 roku 56 par obchodziło Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich.
W roku 2011 zgłosiło chęć udziału w uroczystościach rodzinnych Jubileuszu długoletniego
pożycia małżeńskiego 96 małżeństw.
Zorganizowano również 4 uroczystości setnej rocznicy urodzin. Na rok 2012 zaplanowanych
jest 7 takich uroczystości. Ww. uroczystości organizowane są na życzenie zainteresowanych
lub rodziny.
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