
 

 

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej” 

 

 

 

Szanowni Państwo!  

W zeszłym roku obchodziliśmy 70-tą rocznicę wprowadzenia świeckiej rejestracji stanu cywilnego w Polsce dla 

uczczenia której Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim 

Jana Pawła II w Lublinie zorganizowało ogólnopolską konferencję jubileuszową podsumowującą bogaty dorobek 

rejestracji stanu cywilnego (http://www.kul.pl/07-10-2016-70-lecie-wprowadzenia-jednolitej-rejestracji-stanu-

cywilnego-w-polsce-konferencja,gal_15709.html). Chcąc stworzyć dobrą tradycję corocznych spotkań, podczas 

których możliwym będzie wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat aktualnych problemów i wyzwań 

stawianych w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego, zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej konferencji, która 

zostanie poświęcona podsumowaniu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego po wejściu w życie nowych przepisów 

ustawy Prawo aktach stanu cywilnego oraz omówieniu aktualnych problemów w stosowaniu dotychczasowych 

przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego w kontekście ich zmiany w ramach przeprowadzanej w 2018 r. analizy 

ex-post. Prócz powyższych zagadnień chcielibyśmy Państwu zaprezentować także m. in. wybrane zagadnienia 

zamieszczone w mającym wejść w życie w maju 2018 r. unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz prawa 

rodzinnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. 

Konferencja odbędzie się w dniu 10 listopada 2017 r. na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Lublinie w budynku Collegium Iuridicum, mieszczącym się przy ul. Spokojnej 1. Rozpoczęcie planowane jest na 

godzinę 9:00.  

 

Organizatorami wydarzenia są: 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 

 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego  

 Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim osoby odpowiedzialne za prawidłowe realizowanie zadań 

związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz wszystkie zainteresowane tą właśnie problematyką. 



 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy zatem 

o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres konferencja.rsc@mswia.gov.pl od 16 sierpnia 2017 r. do dnia 15 

września 2017 r.  

W ramach zgłoszenia należy podać imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwę urzędu/jednostki, adres mailowy (na który 

prześlemy potwierdzenie uczestnictwa) oraz numer kontaktowy. Ilość miejsc jest ograniczona. Decydująca będzie 

kolejność nadsyłanych zgłoszeń w ramach puli miejsc przypadających na województwo. 

Program wydarzenia zostanie udostępniony w terminie późniejszym. 
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