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II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
pt. „Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”

Konferencja, która odbyła się w Lublinie w salach Collegium Iuridicum
10 listopada 2017r. zorganizowana została wspólnie przez KUL, MSWiA.
Współorganizatorami konferencji byli: GIODO, PWPW, Narodowy
Instytut Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenie Urzędników Stanu
Cywilnego RP.
W słowach powitania Tomasz Zdzikot, Sekretarz Stanu w MSWiA zaznaczył, że
spotkanie to nie jest jednorazowym wydarzeniem ale wpisuje się w cykl spotkań,
stając się sposobem debaty ze środowiskiem urzędników stanu cywilnego,
podsumowań i planów na przyszłość. Po 2 latach funkcjonowania nowej ustawy,
MSWiA i MC opublikowały wspólną analizę wpływu rozwiązań przyjętych
w ustawie Prawo o a.s.c. na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego, która
jednak nie może być kompletna - bo sytuacja była mało stabilna. Tomasz Zdziekot
określił zmiany wprowadzone w usc w roku 2015 jako przełom porównywalny do
wprowadzenia w Polsce 71 lat temu jednolitej rejestracji cywilnej. Ocenił, że
urzędnicy
stanu
cywilnego
poradzili
sobie
z
tym
problemem
w najlepszy możliwy sposób tzn. że nie ucierpieli na tym obywatele załatwiający
sprawy w urzędzie. Dziękując urzędnikom stanu cywilnego za zaangażowanie
zacytował słowa seniora kierowników usc Henryka Chwycia wypowiedziane na
uroczystym wieczorku poprzedzającym konferencję: „Bo żeby być urzędnikiem
stanu cywilnego – trzeba kochać ludzi”. Do tego zdarzenia nawiązał również jeden
z zaproszonych gości Zbigniew Cieślak, który był pod wrażeniem funkcjonowania
stowarzyszenia skupiającego ok. 80% czynnych zawodowo urzędników
celebrujących nawet swój unikalny hymn.
Na zakończenie oficjalnej części Konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie Odznaki
Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego następującym osobom:
1.
2.
3.

Zbigniew Cieślak, profesor UKSW, sędzia TK w stanie spoczynku,
członek PKW;
Henryk Chwyć, emerytowany kierownik USC w Lublinie;
Karolina Gręda, Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agnieszka Boczkowska, Dyrektor WSO i C UW w Olsztynie;
Magdalena Szewczuk-Szturc, Dyrektor WSO i C UW w Katowicach;
Mariusz Cołoszyński, Dyrektor WSO i C UW w Kielcach;
Andrzej Gawkowski, Dyrektor WSO i C w Białymstoku;
Małgorzata Neumann, Dyrektor WSO UW w Szczecinie;
Katarzyna Prus-Stachyra, Dyrektor WSO UW w Warszawie;
Paweł Klimczak, Dyrektor WSO i C UW w Gorzowie Wlkp.

Laureaci Odznaki Honorowej

W dalszej części konferencji odbyły się sesje prelegentów w następujących
obszarach tematycznych:
I.

Sesja pierwsza: Podsumowanie funkcjonowania przepisów i urzędów
stanu cywilnego po 01.01.2015 r. Aktualne „wyzwania”.

II.

Sesja druga: Omówienie wybranych zagadnień z zakresu rejestracji
stanu cywilnego, prawa rodzinnego i prawa administracyjnego – wykłady
przedstawicieli środowiska naukowego.

III.

Sesja trzecia: Omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa
unijnego - wykłady przedstawicieli środowiska naukowego.
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