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Pani/Pan 

        Wójt, Burmistrz, 
        Prezydent Miasta 
 

 
Szanowni Państwo, 

 
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Nadmorski  
ma przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia dla pracowników oraz kierowników 
Urzędów Stanu Cywilnego. 
 
 
TEMAT SZKOLENIA: 

 
Wykazanie interesu prawnego w aspekcie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego – 

omówienie tematu na przykładzie kazusów. 
 
 
W programie m.in. wybrane zagadnienia: 
 

• Czy w postępowaniu na wniosek banku przeciwko dłużnikowi, można wydać odpis aktu 
małżeństwa ?,  

• Czy można wydać odpis aktu zgonu partnera do odrzucenia spadku przez małoletnie 
dziecko?,  

• Czy pracownik sądu, banku, czy innej instytucji jest uprawniony do występowania o odpis 
aktu stanu cywilnego?,  

• Czy kierownik może badać treść udzielonego pełnomocnictwa? 
 
 
Trener: 
 
Joanna Osiak – zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy od 2015 roku,  
od ponad 20 lat zajmująca się tematyką postepowania administracyjnego na gruncie ubezpieczeń 
społecznych (specjalista w ZUS), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (wydawanie decyzji i 
prowadzenie postepowań najpierw Urząd Miejski w Świdnicy następnie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świdnicy), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
Termin i miejsce szkolenia: 
  
17 listopada 2022  
godz. 10.00 – 13.30  
 
Szkolenie w formie on-line na platformie ZOOM, umożliwiającej obustronną komunikację między 
prowadzącym szkolenie a uczestnikami. 
 
Uczestnicy w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają link do spotkania. 
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Koszt szkolenia:  
  
- 210 zł brutto – przy zgłoszeniu do 4 listopada 2022 r. 
- 250 zł brutto – przy zgłoszeniu od 5 do 14 listopada 2022 r.  
 
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają wykłady prowadzone przez profesjonalnych trenerów, 
indywidualne konsultacje, materiały dla uczestników w wersji elektronicznej (dostępne po 
szkoleniu). 
   
Zgłoszenia wg. załączonego wzoru należy wysłać tylko pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
nadmorski@usc.pl do 14 listopada 2022 r. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z 
Karolem Lipińskim pod numerem telefonu + 48 602 491693.          
  
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

                        (+/-) Bogusława Mielcarek 
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            Oddział Nadmorski  
 
 


