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SEMINARIUM W LUBLINIE
W dniach 5-6 maja 2016r. odbyło się w Lublinie 2- dniowe
seminarium organizowane przez Oddział Lubelski SUSC RP z
logistycznym wsparciem TECHNIKI IT. Seminarium
organizowane było dla kierowników Urzędu Stanu Cywilnego
województwa lubelskiego i ich zastępców i i poświęcone było
głównie tematyce dotyczącej stosowania znowelizowanej
ustawy Poasc w praktyce.

Otwarcie seminarium przez wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Seminarium otworzył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Takie spotkanie było doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń w zakresie
stosowania funkcjonującej od ponad roku znowelizowanej ustawy Poasc oraz
aplikacji ŹRÓDŁO – nowego narzędzia służącego m. in. do rejestracji aktów stanu
cywilnego w Centralnym Rejestrze Państwowym.
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Podczas seminarium omówiono sprawy związane z pochodzeniem dziecka i
sporządzaniem aktu urodzenia. Poruszono temat związany z uprawnieniami
kierownika do sporządzenia aktu z urzędu i nadawania dziecku imienia oraz
uznania dziecka.
Nie zabrakło także miejsca na dyskusję, podczas której uczestnicy mogli wymienić
się wzajemnymi doświadczeniami w stosowaniu nowych przepisów ustawy, obsługi
programu ŹRÓDŁO i ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie.
Seminarium wzbogacały wykłady m. in.: Pani Danuty Sorbian i Ewy Iwańczuk z
USC m. st. Warszawy oraz Pana Henryka Chwycia.

Prelegenci podczas seminarium
(zdj. LUW)

W Pani Danuta Sorbian przedstawiła m.in. proponowane wzory adnotacji do
stosowania w aktach transkrybowanych. Poszczególne adnotacje dotyczą
wpisywania w aktach transkrybowanych odpowiednio nazwiska męża, żony czy też
dzieci, jakie będą te osoby nosiły po ślubie według pięciu różnych przypadków,
uwzględniając przepisy Prawa prywatnego międzynarodowego oraz Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego.
Omawiane wzory dotyczyły następujących przypadków małżeństw:
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−

cudzoziemiec i Polka,

−

cudzoziemiec i Polka ( w przypadku ślubu przed 15 listopada 1998r.)

−

dwoje cudzoziemców,

−

dwoje Polaków,

−

Polak i cudzoziemka.

W czwartkowe przedpołudnie, analityk firmy TECHNIKA IT, Pan Jan Krzysztof
Wojtala przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonalności aplikacji wspierających
migrację aktów z PB_USC i AA_USC. Omówione zostały takie tematy jak:




przenoszenie aktów z lokalnego rejestru USC do RSC za pośrednictwem
plików XML (bez usuwania i ponownego przepisywania treści wzmianek w
ŹRÓDLE),
automatyczne i półautomatyczne uzupełnianie oraz ewentualne
naprawianie zawartości aktów, wzmianek, przypisków w trakcie
generowania plików XML,
zestawienia i skorowidze uwzględniające jednocześnie „historyczne”
numery aktów oraz oznaczenia aktów nadane po przeniesieniu do RSC.

Uczestnicy seminarium
(zdj.LUW)
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Ponad to przekazano uczestnikom aktualne informacje na temat gotowości do
wydawanie odpisów archiwalnych aktów na nowych blankietach za pomocą
dotychczasowych aplikacji USC (PB_USC i AA_USC) w kontekście projektowanej
nowelizacji ustawy PASC.
O seminarium w Lublinie można także przeczytać na stronie Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego: tutaj
Zagadnienia prawne związane z systemem rejestracji stanu cywilnego i stosowanie
Prawa o aktach stanu cywilnego oraz wprowadzanie nowych rozwiązań
informatycznych, czy też kwestie związane z rejestracją zagranicznych urodzeń,
małżeństw czy zgonów to tematy poruszane podczas drugiej tury szkolenia jakie
odbyło się 23.05.2016r. w Lublinie, w którym uczestniczyli kierownicy i zastępcy
Urzędu Stanu Cywilnego z terenu byłego województwa chełmskiego i zamojskiego
oraz z województwa mazowieckiego.
Więcej informacji z tego szkolenia można znaleźć tutaj
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