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SUSC RP W PONAD 20 – LETNIEJ SŁUŻBIE URZĘDNIKOM
STANU CYWILNEGO
(wystąpienie wygłoszone podczas obchodów 70-lecia rejestracji stanu cywilnego
w Polsce)

Stowarzyszenie
Urzędników
Stanu
Cywilnego RP powstało w 1994 roku.
Pomysł
utworzenia
organizacji
skupiającej urzędników, praktyków
zrodził się z potrzeby integracji
środowiska polskich urzędników stanu
cywilnego oraz potrzeby organizowania
spotkań, szkoleń dyskusji na temat
rejestracji.

Niedługo
Stowarzyszenie
obchodzić
będzie
25
lecie
działalności.
Do SUSC RP należy prawie 2000 kierowników, zastępców kierowników,
pracowników USC z całej Polski.
Od 2000 roku Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia
Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego. Mobilność naszych obywateli
i możliwość swobodnego przemieszczania się w ramach państw UE powoduje, że
zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego kierownicy USC coraz częściej
wykonują na podstawie dokumentów zagranicznych, orzeczeń sądów państw
obcych, decyzji organów innych państw. W następstwie tego wzrastają wymagania
stawiane urzędnikom, którzy mają obowiązek stosowania przepisów prawa nie
tylko krajowego ale również międzynarodowego.
Na corocznych kongresach EVS przedstawiciele państw UE dążą do współpracy
i wzajemnej wymiany informacji z zakresu prawa rodzinnego, rejestracji stanu
cywilnego. Wypracowane na spotkaniach stanowiska i propozycje rozwiązań
przedkładane są instytucjom europejskim takim jak Międzynarodowa Komisja
Stanu Cywilnego. Dobrym przykładem takiej współpracy jest konwencja Nr 16
o wydawaniu wielojęzycznych odpisów skróconych aktów. Obecnie konwencje
MKSC są zastępowane rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady, które
upraszczają wymogi dotyczące przedkładania określonych dokumentów
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urzędowych w Unii Europejskiej zgodnie z zasadą priorytetową, jaką jest prawo
do swobodnego przemieszczania się obywateli.
Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych członków Stowarzyszenia. W kraju działa dwanaście oddziałów
Stowarzyszenia, które regularnie, przynajmniej raz w roku organizują szkolenia,
seminaria, konferencje. Stowarzyszenie współpracuje z uczelniami, z naukowcami,
inicjuje prace badawcze, próbując zainteresować świat nauki problemami
rejestracji stanu cywilnego.
Bardzo ważna jest dobra współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz urzędami wojewódzkimi, które w ramach nadzoru
merytorycznego nad rejestracją stanu cywilnego wspierają Stowarzyszenie przy
organizowaniu szkoleń. Dzięki spotkaniom w ramach oddziałów Stowarzyszenia
pojawia się nie tylko możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych ale także
szansa na integrację środowiska.
Stowarzyszenie występuje do właściwych organów państwowych z propozycjami
zmian i aktualizacji obowiązujących przepisów prawa. Angażuje się przy każdej
nowelizacji przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. W marcu 2017 roku
miną dwa lata od wejścia w życie ustawy i elektronicznego rejestru stanu
cywilnego. Jest to czas na dokonanie analizy wpływu przyjętych rozwiązań na
funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego. Już dziś nasi przedstawiciele biorą
udział w pracach zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Cyfryzacji
i wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki pracują nad poprawą funkcjonowania
aplikacji Źródło.
Dużym atutem Stowarzyszenia jest fakt, iż obecny Prezes Stowarzyszenia Piotr
Gajewski (kierownik USC w Ełku) jest osobą odpowiedzialną w Departamencie
Ewidencji Państwowych za elektroniczną rejestrację stanu cywilnego.
Dwa lata stosowania nowych przepisów, w 70 letniej historii rejestracji
wydaje się, być bardzo krótkim okresem. Ale dwa lata stosowania nowych
rozwiązań z możliwością porównania z rozwiązaniami istniejącymi od 1946 roku
to wystarczający czas aby wyciągnąć wnioski. Brzmienie przepisów nie pozostawia
wątpliwości, że nadal mimo zapowiedzi informatyzacji USC, udogodnienia przy
rejestracji stanu cywilnego nie koncentrują się w wystarczający sposób na
potrzebach obywatela, ponieważ wszystkie czynności poprzedzające sporządzenie
elektronicznego aktu wymagają papierowych kart, protokołów własnoręcznie
podpisywanych przez uczestników, osobiście obecnych w urzędzie. Z punktu
widzenia obywatela najważniejsza jest wygoda załatwiania spraw urzędowych.
Usługi elektroniczne, powinny zapewnić oszczędność czasu, uwolnić obywateli od
konieczności wizyty w urzędzie, oczekiwania w kolejkach z wyłączeniem
przypadków, kiedy osobiste stawienie się jest niezbędne.

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. 19/2016. Data emisji: 14.11.2016

Dlatego Stowarzyszenie zwraca się do przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, wojewodów sprawujących nadzór nad rejestracją
stanu cywilnego, do naukowców, do koleżanek i kolegów z USC aby w przyszłym
roku podjąć prace zmierzające do nowelizacji ustawy, która dostosuje przepisy
prawa do możliwości jakie daje współczesna technika, w taki sposób abyśmy przy
następnych jubileuszach z pełną odpowiedzialnością mogli powiedzieć, że w Polsce
rejestracja jest nie tylko jednolita ale jest również nowoczesna, wychodząca
naprzeciw oczekiwaniom obywateli.

Aneta Papis
V-ce Prezes Zarządu Głównego
SUSC RP
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