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RELACJA Z SEMINARIUM W
SZCZECINIE ORGANIZOWANEGO
PRZEZ ODDZIAŁ NADMORSKI SUSC RP

W dniach 1-2.12.2016r. odbyło się w
Szczecinie Seminarium dla urzędników stanu
cywilnego które rozpoczęło się uroczystym
wręczeniem medali za długoletnią służbę, nadanymi przez Prezydenta
RP oraz odznak za zasługi dla samorządu nadanych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Dekoracji zasłużonych urzędników w imieniu Prezydenta RP oraz Ministra MSWiA,
dokonał Wojewoda Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Krzysztof
Kozłowski, który na wstępie swojego przemówienia odniósł się do Konstytucji
sejmowej z roku 1764, która to po raz pierwszy w wymiarze normatywnym
uregulowała sposób i zasady prowadzenia aktów stanu cywilnego, sankcjonując
niejako te istniejące, zarejestrowane wcześniej przez parafie rzymsko- i grekokatolickie. To wydarzenie sprzed 252 lat, można przyjąć za początki rejestracji
stanu cywilnego w Polsce.
Jak podkreślił Wojewoda - urzędnicy, którzy są kustoszami ludzkiego życia
(odnotowują bowiem wszystkie ważne wydarzenia życiowe), zasługują na wyrazy
wdzięczności i uznania za swoją służbę, którą wykonują niezwykle starannie
w imieniu państwa polskiego. Podsumowując swoje wystąpienie, Wojewoda
wspomniał także o zmianach związanych z obecną reformą podstaw prawnych w
zakresie rejestracji stanu cywilnego. Podkreślił znaczenie opinii środowiska
urzędników stanu cywilnego dotyczących zmian zarówno w prawie jak i w praktyce
zawodowej, zaznaczając przy tym jak ważne jest w tej kwestii poczucie wspólnoty
jednego celu, jednej wartości, którą jest służba Rzeczpospolitej Polskiej.
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Udekorowani, zasłużeni urzędnicy

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymały:
- Irena Bogumiła Czenko - Kierownik USC Świeszyno,
- Julita Maria Gerlach - Z-ca kierownika USC Szczecin
- Beata Katarzyna Litwinowicz - Główny specjalista ds. aktualizacji asc w USC
Szczecin
- Anna Skrocka - Z-ca Kierownika USC Szczecin
- Barbara Jadwiga Szpinda - Inspektor w USC Szczecin
- Mirosława Trzeszczkowska - Kierownik USC Białogard

Brązowy Medal za długoletnią służbę otrzymała:
- Bogusława Jarmila Mielcarek - Z-ca kierownika USC Koszalin
Odznakę MSWiA za zasługi dla Samorządu Terytorialnego otrzymał:
- Mariusz Przytuła - Kierownik USC Choszczno
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Po uroczystej dekoracji głos zabrał Prezes ZG SUSC RP i jednocześnie Z-ca
Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w MAC, Piotr Gajewski,
który przedstawił plany dotyczące zmian i rozwoju SRP na najbliższe lata. Na
wstępie omówił najistotniejsze zmiany planowane w roku 2017r., do których
zaliczył:
- zautomatyzowanie obsługi przypisków pod aktami małżeństwa w aplikacji
ŹRÓDŁO,
- wprowadzenie tzw. „pływających przycisków”, by tym samym ograniczyć
konieczność przeglądania całego dokumentu w celu dotarcia do przycisków
umieszczonych pod dokumentem,
- umożliwienie podglądu danych z rejestru PESEL przy generowaniu aktu.
Jak zaznaczył jest to duże zobowiązanie, z którego zespół COI spróbuje się
wywiązać.
Prezes ZG SUSC podkreślił także bardzo dobrą współpracę z firmą TECHNIKA IT w
zakresie przygotowywania procesu masowej migracji aktów z Aplikacji
Wspierających, który ma wejść w życie już w połowie stycznia 2017r. Wspomniał
także
o kolejnej
funkcjonalności planowanej na
połowę
2017r.,
a mianowicie o możliwości złożenia podpisu elektronicznego pod kilkoma lub
kilkunastoma
wybranymi
aktami
stanu
cywilnego
jednocześnie.
W dalszych planach rysuje się także podział SRP na oddzielne aplikacje wzajemnie
ze sobą powiązane. Do SRP dodany zostanie rejestr dokumentów paszportowych.
W długoletnich planach przewiduje się integrację SRP z sądami w zakresie
przesyłania drogą elektroniczną orzeczeń sądowych w formie wzmianek do
konkretnych aktów stanu cywilnego, a także zintegrowanie Sądów z już
istniejącymi rejestrami uznań.
Podczas pierwszego dnia Seminarium wystąpienie miał także starszy inspektor
wojewódzki Oddziału Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pan Krzysztof Sienkiewicz,
który omówił nowelizację prawa o aktach stanu cywilnego.
W tym samym czasie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SUSC RP.
W drugim dniu Seminarium Prezes TECHNIKA IT, Władysław Penar, przedstawił
proces masowej Migracji od strony Aplikacji Wspierających PB_USC oraz AA_USC,
następnie kolejny wykład poprowadził Pan Krzysztof Sienkiewicz, omawiając
sposoby rozwiązywania najczęstszych problemów spotykanych w USC.
Redakcja

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

3/4

BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 22/2016. Data emisji: 22.12.2016

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

4/4

