BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 1/2016. Data emisji: 13.05.2016

SPRAWOZDANIE z VI Walnego
Zgromadzenia Delegatów Podczas
Walnego Zebrania Delegatów w dniu 2
marca 2016r.
Prezentujemy krótkie sprawozdanie z VI Walnego
Zgromadzenia Delegatów SUSC RP przygotowane przez jedną
z jego uczestniczek, Panią Bożenę Hutkowską – Kierownik
USC w Tarnowie Podgórnym.
Jako delegat na VI Walne Zgromadzenie Delegatów SUSC RP.
pragnę podzielić się informacjami o zmianach jakie zaistniały
we władzach Stowarzyszenia oraz omawianych tematach i
podjętych uchwałach.
Zarząd Główny Stowarzyszenia zorganizował w dniach 2-4
marca 2015r. w Nieborowie (koło Łowicza) ogólnopolską
konferencję na temat „Praktyczne aspekty pracy w aplikacji
ŹRÓDŁO- propozycje systemowych zmian usprawniających
pracę USC”. Dotychczasowy Prezes Zarządu Głównego –
Tomasz Brzózka oraz Henryk
Chwyć
postanowili nie
kandydować do władz Stowarzyszenia.
W trakcie Walnego Zgromadzenia (wybory zostały opisane w
odrębnym tekście) kilku seniorom, założycielom wręczone
zostały medale pamiątkowe.
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Pożegnanie odchodzącego Prezesa ZG SUSC Tomasza Brzózki
foto. TECHNIKA IT

Podjętych zostało kilka uchwał obligujących Zarząd do
wystąpienia w imieniu Stowarzyszenia do właściwych
ministerstw w celu przedstawienia problemów dotyczących
USC. Jednym z najpilniejszych było odstąpienie od składania
sprawozdań dotyczących ilości i czasochłonności wykonanych
zadań oraz stosowania niskiej stawki roboczogodziny przy
naliczaniu dotacji na zadania zlecone, a na wniosek
przedstawiciela USC
Kraków – wprowadzenie zmian
w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników
samorządowych w taki sposób by możliwe było zwiększenie
wynagrodzeń pracownikom USC. Ponadto wszelkie działania
Zarządu mają być konsultowane ze wszystkimi Urzędami
Stanu Cywilnego. W praktyce ma to wyglądać w ten sposób,
że Zarząd roześle swoje propozycje działań do kierowników
oddziałów a ci do pozostałych członków stowarzyszenia.
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W ten sposób nie tylko duże USC będą kształtowały politykę
Stowarzyszenia, ale każdy nawet najmniejszy urząd będzie
mógł przedstawiać swoje stanowisko w danej sprawie.
Drugiego dnia pobytu uczestniczyliśmy w konferencji
naukowej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego i Oddział Łódzki SUSC RP na temat
„Prawo o aktach stanu cywilnego- aspekty międzynarodowe”były to stricte naukowe rozważania. Wygłoszone referaty
zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu „Metryki”.
Trzeciego dnia obył się panel dyskusyjny na temat: „Nowa
ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce,
doświadczenia i praktyka w rejestracji zdarzeń w module
BUSC”. Prowadzącymi byli Danuta Sorbian (USC Warszawa)
i Rafał Bednarz (USC Częstochowa). W ogromnym skróciepani Danuta zaprezentowała nowe wzory wzmianek
marginesowych wypracowanych przez USC Warszawa. Rafał
Bednarz poprowadził dyskusję w kierunku zgłaszania uwag
dotyczących funkcjonalności ŹRÓDŁA. Na stronie internetowej
Stowarzyszenia zamieszczone zastały kolejne pisma w tej
sprawie w tym z dnia 14 grudnia 2015 r. kierowane do pani
Karoliny
Grendy
Dyrektor
Departamentu
Spraw
Obywatelskich w MSWiA. Zgłoszone zostały liczne uwagi
rozszerzające pakiet proponowanych zmian. Podjęto temat
wpisywania nazwisk noszonych rodziców w aktach s.c. jako
zbędnego i kontrowersyjnego wpisu.
Pani Sorbian
podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące
wydawania obcokrajowcom zaświadczeń o stanie cywilnym
(NIE WYDAWAĆ!). Odmienne stanowisko w tej sprawie miała
Aneta Papis (WYDAWAĆ), może dlatego, że takie właśnie
stanowisko
zaprezentował
dr
Michał
Wojewoda
z Uniwersytetu Łódzkiego w swoim obszernym artykule
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zamieszczonym
w
ostatnim
papierowym
wydaniu
„TECHNIKI”. W kursokonferencji udział wzięli także
przedstawiciele TECHNIKI IT Gliwice – prezes Władysław
Penar i główny analityk Jan Krzysztof Wojtala, który
uczestniczył wraz z przedstawicielami dużych USC
w ostatniej naradzie jaka odbyła się w Warszawie poświęconej
nowelizacji ustawy Poasc. Zarówno władze Stowarzyszenia
jak i Techniki podkreślali wolę współpracy stosownych
ministerstw w zakresie zmian mających na celu usprawnienie
pracy w USC.

Uroczysta kolacja
foto. TECHNIKA IT

No cóż moi drodzy – bądźcie dzielni i silni. Wierzmy, że
najgorsze już za nami a teraz może być już tylko lepiej. Miejmy
poczucie swojej ogromnej wartości bo każdego dnia
przychodzi się nam mierzyć z mnóstwem spraw i dajemy radę
je rozwiązywać. Najważniejsze, że umiemy się wzajemnie
wspierać i po koleżeńsku pochylać nad trudnymi
zagadnieniami.
Bożena Hutkowska
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