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Szkolenie w Wiśle
W dniach 18-20 maja 2016r. odbyło się w Wiśle seminarium
szkoleniowe dla kierowników, ich zastępców oraz
pracowników Urzędów Stanu Cywilnego. Seminarium
stanowiło kontynuację systematycznego dokształcania
zawodowego pracowników USC zgodnie ze statutem
Stowarzyszenia. W szkoleniu udział wzięło 84 uczestników,
wśród których nie zabrakło także gości spoza Śląska. Obecni
byli przedstawiciele Świdnicy, Dzierżoniowa, Niemczy,
Legnicy,
a
także
Krakowa.
Seminarium w głównej mierze poświęcone było tematyce
związanej ze znowelizowaną ustawą prawo o aktach stanu
cywilnego, a w szczególności trudnościom w interpretacji
nowych przepisów. Celem szkolenia było wyrobienie wśród
urzędników prawidłowej praktyki w stosowaniu w/w ustawy.

Uczestnicy seminarium
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Program szkolenia był obszerny, a poszczególne bloki tematyczne omawiane były
przez znanych praktyków w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego.
Szkolenie rozpoczęło spotkanie z przedstawicielami firmy TECHNIKA IT, podczas
którego omówiono zagadnienia dotyczące wdrożenia zmian w oprogramowaniu
USC zgodnie z planowaną zmianą przepisów ustawy Poasc. Omówiono także
projekt masowej migracji asc przygotowywanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Kolejny wykład tego dnia prowadzony przez dr Roberta Kędziorę w dużej mierze
poświęcony był sprawom związanym z postępowaniem administracyjnym.
Omówiony został zakres stosowania przepisów KPA do czynności kierownika USC.
Poruszono
także
tematykę
związaną
z
wszczęciem
postępowania
administracyjnego, terminami załatwiania spraw administracyjnych, zakończeniem
postępowania administracyjnego czy natychmiastową wykonalnością decyzji
administracyjnej.
Prelegent poświęcił także czas na omówienie problemów definicyjnych dotyczących
pojęcia czynności materialno-technicznej prawie administracyjnym. Przybliżył
także pojęcie zasad ogólnych postępowania administracyjnego – zasada prawdy
obiektywnej w myśl art.7 i 77 KPA, a także skutki prawne naruszenia zasad
ogólnych postępowania.

Danuta Sorbian podczas prelekcji
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Dnia 19 maja seminarium otworzył wykład Pani Danuty Sorbian – Z-cy Dyrektora
USC m.st. Warszawy. Podczas tego wykładu omówiony został projekt nowelizacji
ustawy Poasc. Prowadząca poruszyła także tematy związane z prostowaniem,
uzupełnianiem i wprowadzaniem wzmianek do aktów stanu cywilnego. Omówiony
także został charakter prawny transkrypcji asc.
Drugim wystąpieniem tego dnia był wykład Pani Ewy Iwańczuk, Z-cy Kierownika
USC m.st. Warszaw, która to z kolei poświęciła czas na wyjaśnienie wątpliwości i
problemów związanych z obsługą aplikacji ŹRÓDŁO. Omówiono także wybrane
problemy pojawiające się w module BUSC.
Podczas seminarium nie zabrakło także miejsca na panel dyskusyjny, który
pozwolił na wyjaśnienie wielu problemów z codziennej praktyki urzędników stanu
cywilnego.
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