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Urzędów Stanu Cywilnego 

 

Członkowie Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Oddział w Lublinie 

Z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego 

 

W imieniu organizatorów uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2022 roku w siedzibie 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, w Sali Błękitnej (I piętro) w godzinach: 

10.00 – 15.30 odbędzie się Konferencja Regionalna „Cyfryzacja i cyberzagrożenia w procesach rejestracji 

stanu cywilnego”. 

Konferencję organizuje: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego 

Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Lublinie oraz Związkiem Gmin Lubelszczyzny.  

Konferencja skierowana jest do kierowników, zastępców kierowników oraz pracowników urzędów 

stanu cywilnego, realizujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.  

Program Konferencji zakłada omówienie bardzo istotnych kwestii związanych z IMI – bezpiecznym, 

wielojęzycznym serwisem internetowym tj. scentralizowanym mechanizmem komunikacji służącym 

usprawnieniu wymiany informacji i świadczeniu wzajemnej pomocy w wymiarze transgranicznym. 

Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane z rejestracją stanu cywilnego, planowanym wejściem 

w życie elektronicznej karty urodzenia i zgonu, cyfryzacją procesów rejestracji stanu cywilnego i jej 

wpływem na realizację usług administracyjnych, a także zagadnienia związane z realizacją Programu 

wymiany infrastruktury sprzętowej do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych. 

Prelegentami Konferencji będą specjaliści z Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, specjaliści z Centralnego Ośrodka Informatyki oraz kierownicy – praktycy urzędów stanu 

cywilnego.  
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Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o przesłanie danych pracownika 

reprezentującego jednostkę samorządu terytorialnego na Konferencji tj. podanie nazwy urzędu (USC) 

oraz imienia, nazwiska i zajmowanego stanowiska osoby delegowanej do udziału w Konferencji.  

Powyższe informacje proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

suscrp.oddzial.lublin@gmail.com lub krzysztof.karczmarz@jeziorzany.eu do dnia 17 października 2022 r. 

(do godz. 16.00), podając w tytule wiadomości: konferencja.  

Uwaga, ilość miejsc (uczestników) ograniczona pojemnością Sali Błękitnej. 

Informuję, że agenda Konferencji zostanie przesłana do Państwa w późniejszym terminie (po 

17.10.2022). Proszę o wysyłanie zgłoszenia na konferencję z tego samego e-maila na który ma być 

przesłana agenda. 

 

Z poważaniem 

/-/ Krzysztof Karczmarz 

Wiceprezes Zarządu Oddziału w Lublinie 

Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego 

 

 

 

PS. Otrzymują Państwo to pismo, ponieważ w latach 2015-2022 z Państwa urzędu Kierownicy USC / 

Zastępcy Kierowników USC uczestniczyli w naszych szkoleniach. 

W sprawach dotyczących członkostwa w naszym stowarzyszeniu (oddziale) proszę pisać również na 

powyższe maile. 
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