BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 10/2017. Data emisji: 23.05.2017

RELACJA Z KONFERENCJI W LUBONIU

W dniach 11-12 maja br. w Luboniu odbyła się ponadregionalna
konferencja pt. "Lubusko-Wielkopolskie Seminarium Rejestracji Stanu
Cywilnego". Organizatorem Konferencji byli: Zrzeszenie Gmin Województwa
Lubuskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Koordynatorem
merytorycznym był Sławomir Wojciechowski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Nowej Soli.
Konferencja
zorganizowana
została w ramach
działalności
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Organizacji
Samorządowych,
którego
wymienione
organizacje
są
sygnatariuszami
i
w
ramach,
którego prowadzą
od kilku lat szereg
Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC w Nowej Soli
działań w obszarze
rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Organizowane seminarium adresowane było
do kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego oraz wszystkich
podmiotów, które na co dzień współpracują z urzędami stanu cywilnego. W ten
sposób utworzona została nowoczesną ponad regionalna płaszczyzna wymiany
wiedzy, poglądów i doświadczeń między wszystkim podmiotami odpowiedzialnymi
za rejestrację stanu cywilnego w Polsce.
Partnerami organizacyjnymi byli:
•

Technika IT

•

KIR
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Patronat Medialny udzieliły:
•

czasopismo "Wspólnota"

•

czasopismo "Metryka"

Wśród prelegentów obecni byli najlepsi eksperci z zakresu
rejestracji stanu cywilnego w Polsce:
•

Julia Głazowska-Dmitruk - MSWiA

•

Katarzyna Kopytowska MC

•

mec. Iwona Sondej-Barriga Radca Prawny Urzędu Miasta Nowej Soli

•

Barbara Szczecińska - Sędzia Sądu Rejonowego w Nowej Soli
(w stanie spoczynku)

•

Katarzyna Wieremiejczyk - KIR

•

Jan Krzysztof Wojtala - Technika IT

•

dr. Piotr Kasprzyk - Redaktor Naczelny czasopisma "Metryka".

Konferencja zawierała 7 paneli dyskusyjnych, które dotyczyły:
•

Rejestracja stanu cywilnego w aspekcie organizacyjno-prawnym

•

Wybrane aspekty prawa rodzinnego

•

Stosowanie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - uwagi de
lege lata i de lege ferenda

•

Postępowanie administracyjne w urzędzie stanu cywilnego

•

Funkcjonowanie systemu rejestracji stanu cywilnego BUSC

•

Nowoczesne rozwiązania informatyczne w urzędzie stanu cywilnego

•

Masowa migracja aktów stanu cywilnego, Elektroniczne Zarządzanie
Dokumentacją

Technika IT S.A.
ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice, tel. 32 338 38 70
e-mail: n.penar-bialy@technikait.com.pl
www.technikait.com.pl

2/3

BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 10/2017. Data emisji: 23.05.2017

Uczestnicy Konferencji

Owocem spotkania są bogate merytorycznie materiały konferencyjne
przekazane uczestnikom oraz możliwość wymiany wiedzy, poglądów
i doświadczeń między praktykami a decydentami.
Zaprezentowana przez organizatorów tematyka oraz forma spotkania
zyskała duże uznanie wśród uczestników jak i zaproszonych gości.
Konferencja o takim wymiarze będzie miała charakter cykliczny. Kolejna
edycja planowana jest już na jesień br.

Redakcja

Redakcja pragnie podziękować Panu Sławomirowi Wojciechowskiemu za pomoc w przygotowaniu
relacji z Konferencji
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