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Szczecin, 27 maja 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: 
 
"Pochodzenie dziecka w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego". 
 
Panel I:  
„Pochodzenie dziecka w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego” 
- macierzyństwo:  ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa, 
- ustalenie ojcostwa: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, zaprzeczenie 
ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania, 
sądowe ustalenie ojcostwa, 
- nazwisko dziecka. 
 
Panel II:  
„Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego” 
- rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu, 
- zmiany w aktach stany cywilnego: prostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, 
- odmowa dokonania czynności, 
- szczególna rejestracja zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 
 
Trenerzy: 
 
Aneta Papis – prawnik, zastępca dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi, wieloletni 
kierownik USC, doświadczony trener, prowadzący zajęcia z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego, prawa rodzinnego oraz administracyjnego. Społecznie pełni funkcję prezesa 
Oddziału Łódzkiego SUSC RP oraz wiceprezesa zarządu głównego SUSC RP. 
 
Karol Lipiński  – absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od  roku 2008 związany z samorządem, obecnie  kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP oraz wiceprezesa Zarządu 
Głównego SUSC RP. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa 
administracyjnego, rodzinnego oraz elementów prawa cywilnego. 
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Termin i miejsce szkolenia: 
  
22 czerwca 2021  
 
I panel – godz. 9.00 – 11.30 
II panel – godz. 11.30 – 14.00 
 
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 10 czerwca 2021 r. 
- 220 zł brutto – przy zgłoszeniu  uczestnictwa między 11 a 18 czerwca 2021 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 czerwca 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
  

 


