Zapraszamy na inaugurację

FORUM KIEROWNIKÓW URZĘDU STANU CYWILNEGO
24 maja 2018 r.
Adresaci:

Kierownicy urzędów stanu cywilnego województwa zachodniopomorskiego oraz ich zastępcy

Cel i korzyści:

W ramach wymienionych tematów uczestnicy zostaną zapoznani z charakterystyką
przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa wymienionych w art. 10-15 kro (przyczyny względne
i bezwzględne) oraz ze sposobem postępowania w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do
zawarcia małżeństwa podczas przyjmowania zapewnień, wydawania zaświadczeń
konkordatowych.
Omówione zostaną e-usługi realizowane przez usc w ramach rejestracji stanu cywilnego
(wydawanie dokumentów elektronicznych, elektroniczne zgłoszenie urodzenia dziecka, decyzje
administracyjne w formie dokumentów elektronicznych).
Wyjaśnione zostaną procedury postępowania w przypadku transkrypcji aktu stanu cywilnego,
rejestracji zdarzenia, które miało miejsce za granicą oraz odtworzenia zagranicznych aktów sc.
Przedstawione zostaną także procedury postępowania administracyjnego w zakresie przepisów
KPA wynikające z art. 12 - prawa o katach stanu cywilnego.

Prowadzący:

praktyk, ekspert w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego i elektronicznego zarządzania
dokumentacją z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych i Zrzeszenia
Gmin Województwa Lubuskiego. Na stałe współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji
i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny
rejestracji stanu cywilnego, postępowania administracyjnego i socjologii pracy oraz badań
o urzędach stanu cywilnego, ekspert Akademii „Wspólnoty”.

Miejsce:

Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Krzysztofa Kolumba 86

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

330,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 10 maja 2018 r.
360,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 10 maja 2018 r.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich
jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków
publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis
kawowy i obiad.

Program:
1.

Postępowanie kierownika usc w sytuacji wystąpienia przeszkód do zawarcia małżeństwa przepisy, procedury, wzory pism.

2.

Komunikacja elektroniczna urzędu stanu cywilnego z otoczeniem - wymogi prawne,
organizacyjne, techniczne w ramach realizacji e-usług.

3.

Szczególne formy rejestracji stanu cywilnego (art. 99, 104, 109 - prawa o aktach stanu
cywilnego) - przepisy, procedury, wzory pism.

4.

Zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w czynnościach rejestracji
stanu cywilnego.

KARTA ZGŁOSZENIA NA FORUM KIERWNIKÓW USC:

24 maja 2018 r.
Preferowany termin zgłaszania do 10 maja 2018 r. (niższa cena)
Ostateczny termin zgłaszania: 17 maja 2018 r.
Dane do wystawienia FV
Nabywca

Odbiorca

…………………………………………….……………………
………………………………………………….………………
……………………………………………….…………………
-

Nr NIP -

………………………………………………………………………
……..………………….……………………………………………
………………………….……………………………………………

-

1. ...............................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)
telefon kontaktowy
e-mail
2..................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)
telefon kontaktowy
e-mail
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym
w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

finansowanym

………………………………………………
podpis i pieczątka osoby delegującej

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na nr 91 487 85 22 22 lub jej skan wysłać na adres:
centrum@frdl.szczecin.pl.
Uwaga! O zakwalifikowaniu się na wybrane szkolenie decyduje przesłanie karty zgłoszenia, co jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu szkoleń otwartych, dostępnego na naszej stronie.
Przesyłanie karty zgłoszenia oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FRDL
Centrum Szkoleniowe w Szczecinie w celu organizowania i realizacji szkoleń, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883).

