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Szczecin, 15 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 ewidencji 
ludności, zajmujących się problematyką dowodów osobistych oraz pracowników i kierowników 
Urzędu Stanu Cywilnego. 
 
TEMAT SZKOLENIA: 
 

„Wydawanie dowodów osobistych w kontekście zmian przepisów  
i ustalenia obywatelstwa” 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 

- dowody osobiste na podstawie obowiązujących przepisów, 
- wydawanie dowodów osobistych po zmianach przepisów, 
- weryfikacja obywatelstwa na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 

 
Trener: 
 
Joanna Majdańska – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2003r. związana  
z samorządem -  pracownik Urzędu Miasta Szczecin, wykonujący zadania z zakresu ewidencji 
ludności. Jako pracownik szeregowy rozpoczynała pracę od bezpośredniej obsługi 
interesanta, następnie prowadziła meldunkowe postępowania administracyjne. Od 2013r. 
kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, od stycznia 2021r. po 
zmianach organizacyjnych Kierownik Referatu Dowodów Osobistych w UM Szczecin. Posiada 
ogromne doświadczenie w zakresie procedur związanych z ewidencją ludności oraz 
dowodami osobistymi. Prowadzi szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin oraz dla 
osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Oddział Nadmorski 

Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. 
 
Termin i miejsce szkolenia: 
  
28 lipca 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. 
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Koszt szkolenia:  
  
- 190 zł brutto – przy zgłoszeniu uczestnictwa do 22 lipca 2021 r. 
- 220 zł brutto – przy zgłoszeniu  uczestnictwa między 23 a 26 lipca 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 26 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
  

 


