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XV FORUM SAMORZĄDOWE
KONFERENCJA DLA KIEROWNIKÓW
USC

W dniach 5-6 października
2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
odbędzie się Jubileuszowe XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.
W ramach tego wydarzenia odbędzie się Konferencja dla Kierowników USC, której
program obejmować będzie następujące zagadnienia:
I. Nowe rozwiązania prawne w systemie rejestracji stanu cywilnego
•

Prezentacja wyników
funkcjonowanie USC

analizy wpływu przepisów ustawy PASC na

•

Wpływ zmian w KPA na rejestrację stanu cywilnego

•

Zastosowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w rejestracji
stanu cywilnego

II. Komunikacja elektroniczna USC z otoczeniem
•

Wymagania prawne komunikacji elektronicznej w administracji publicznej

•

Infrastruktura teleinformatyczna w komunikacji elektronicznej

•

Organizacja procesów wymiany informacji w formie elektronicznej

•

Bezpieczeństwo danych w rejestrach publicznych

III. Efektywna organizacja i funkcjonowanie USC
•

Wójt, burmistrz, prezydent miasta vs zawodowy kierownik USC

•

Organizacja funkcjonowania urzędu stanu cywilnego
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•

Delegowanie uprawnień

•

Nowoczesne metody zarządzania procesami w administracji publicznej

•

Infrastruktura urzędów stanu cywilnego

•

Nowoczesne metody kierowania zespołem pracowniczym

IV. Jakość usług administracyjnych świadczonych w USC
•

Współczesne standardy świadczenia usług administracyjnych

•

Profesjonalna obsługa klienta w administracji publicznej

•

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

V. Nowoczesne rozwiązania w archiwizacji dokumentów urzędowych
•

Dygitalizacja danych analogowych

•

nteroperacyjność systemów teleinformatycznych w administracji publicznej

•

Techniczne zabezpieczenia dokumentów papierowych

VI. Prawo prywatne międzynarodowe w USC w aspekcie współpracy
międzynarodowej
•

Zastosowanie
przepisów
prawa
w rejestracji stanu cywilnego

•

Systemy rejestracji stanu cywilnego w Europie

•

Wymiana danych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w obrocie
międzynarodowym

•

Współpraca
USC
(straż graniczna).

z

instytucjami

prywatnego

międzynarodowego

bezpieczeństwa

publicznego

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
samorzadoweforum
Redakcja
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