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Szczecin, 09 lipca 2021 r. 

 
 
 
          

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 Urzędu Stanu Cywilnego. 
 
TEMAT SZKOLENIA: 
 

„Uznawanie orzeczeń zagranicznych” 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 
1. Legitymacja kierownika usc do uznawania orzeczeń zagranicznych 
    - uznawanie orzeczeń zagranicznych, a stosowanie norm kolizyjnych wynikających z ppm 
    - dokument podlegający uznaniu oraz niewymagający uznania 
    - „sprawa cywilna” 
2. Uznawanie orzeczeń zagranicznych w świetle Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003; 
Bruksela 2a, umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz przepisów K.p.c. 
     - status prawny Wielkiej Brytanii po wystąpieniu z UE 
     - dokumenty wymagane od strony w procedurze uznania orzeczenia zagranicznego 
     - uznanie automatyczne, a postępowanie delibacyjne 
3. Przesłanki negatywne uznania orzeczenia zagranicznego, w szczególności: 
      - prawomocność orzeczenia 
      - charakter prawny klauzuli porządku publicznego 
4. odmowa wpisania wzmianki dodatkowej do a.s.c. 
     - relacja art. 108 ust. 4 w stosunku do art. 2 ust. 6 ustawy p.a.s.c. 
5. Wykaz państw, w których orzeczenie o rozwodzie może zapaść przed innym organem,  
niż sąd.  
6. Rozporządzenie Rady (UE) nr 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. – Bruksela (2a) – [nowa] 
    - przedstawienie nowego aktu prawnego 
 
Trener: 
 
Anita Zych - Zastępca Kierownika USC w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych  
z zakresu Prawa Unii Europejskiej oraz Prawa medycznego i bioetyki odbytych w Katedrze 
Prawa Karnego (UJ). Prowadzi szkolenia o tematyce związanej z rejestracją stanu cywilnego 
oraz administracyjną zmianą imion i nazwisk z uwzględnieniem przepisów K.r.o., K.p.a. i 
ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, m. in. dla Stowarzyszenia Urzędników Stanu 
Cywilnego RP czy Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w 
Krakowie (MISTIA). Autorka artykułów poświęconych zagadnieniom prawa prywatnego 
krajowego  - publikowanych, m. in. w Dzienniku „Gazeta Prawna”. 
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Termin i miejsce szkolenia: 
  
16 sierpnia 2021 r. 
 
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. 
 
 
Koszt szkolenia:  
  
- 190 zł brutto – przy zgłoszeniu uczestnictwa do 05 sierpnia 2021 r. 
- 220 zł brutto – przy zgłoszeniu  uczestnictwa między 06 a 14 sierpnia 2021 r. 
 
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają wykład prowadzony przez profesjonalnego trenera 
- praktyka, 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 sierpnia 2021 r. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt 
z Karolem Lipińskim pod numerem telefonu + 48 602 491693.          
  
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

 
 
 
Bogusława Mielcarek 

Prezes SUSC RP- Odział Nadmorski
  

 


