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Pani/Pan 

        Wójt, Burmistrz, 
        Prezydent Miasta 
 

Szanowni Państwo, 
 
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Nadmorski 
oraz Oddział Małopolski mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia dla 
pracowników oraz kierowników Urzędów Stanu Cywilnego. 
 
TEMAT SZKOLENIA: 

„Uznawanie orzeczeń w sprawach małżeńskich – omówienie wybranych przepisów, 
orzeczeń́ oraz kazusów, z uwzględnieniem przepisów obowiązującego od 1 sierpnia 2022 
Rozporządzenia Rady (EU) 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania 
orzeczeń́ w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.”  

Program Szkolenia: 

Uznawanie orzeczeń́ sądów oraz innych organów państw obcych - omówienie wybranych 
przykładów na podstawie: 

1. przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego  
2. prawa Unii Europejskiej  

• Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń́ w sprawach małżeńskich oraz w 
sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (dotyczy postępowań 
wszczętych do 31 lipca 2022 roku)  

• Rozporządzenia Rady (EU) 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za 
granicę (dotyczy postępowań wszczętych nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 
roku)  

3. wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych wiążących 
Rzeczpospolitą Polską 	

Trener: 
 
Agnieszka Piasecka. Od roku 2006 z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy 
dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych  
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(zarządzanie zasobami ludzkimi). W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto). 
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Termin i miejsce szkolenia: 
  
22 listopada 2022  
godz. 9.00 – 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. 
 
Koszt szkolenia:  
  
- 210 zł brutto – przy zgłoszeniu do 11 listopada 2022 r. 
- 250 zł brutto – przy zgłoszeniu od 12 do 18 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 18 listopada 2022 r. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z 
Karolem Lipińskim pod numerem telefonu + 48 602 491693.          
  
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

      (+/-) Szczepan Ciuła                     (+/-)  Bogusława Mielcarek 
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