Program IV-go Lubuskiego Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego
17. – 18. listopada 2016 r.
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie Lubuskim
ul. Chrobrego 10, 66-220 Łagów, www.lesnik.ta.pl
(ver. z dn. 16 11 2016)
Dzień I
(czwartek)
17.11.2016

Temat panelu

Prelegenci

09:00 – 10:00

Zakwaterowanie, rejestracja uczestników

Organizator

10:00 – 10:15

Rozpoczęcie, przywitanie gości

Natalia Walewska-Wojciechowska
Dyrektor Biura ZGWL

10:15 – 11:15

Raport z badań nt. Stanu funkcjonowania
Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce

Sławomir Wojciechowski
Kierownik USC Nowa Sól

11:15 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 12:45

Ostatnie zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu Barbara Łapińska
cywilnego oraz bieżące problemy wynikłe ze
Naczelnik Wydziału Rejestracji
stosowania przepisów z zakresu rejestracji stanu Stanu Cywilnego - MSWiA
cywilnego.

12:45 – 13:00

Dyskusja

13:00 – 14:00

Płatności elektroniczne w Jednostkach Samorządu Agnieszka Maj-Pelczar
Terytorialnego - przykłady wykorzystania.
Senior Sales Manager
Linia biznesowa płatności
internetowe
Krajowa Izba Rozliczeniowa

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00

Prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego

16:00 – 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 17:30

Wydawanie odpisów z Aplikacji Wspierających,
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
w USC

17:30 – 18:00

Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia
konferencji

Mirosław Szatarski
Mirosław Zapała
Krzysztof Koleda
Archiwum Państwowe
w Zielonej Górze
Jan Krzysztof Wojtala
Technika IT
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19:00

Kolacja

Dzień II (piątek)
18.11.2016

Temat panelu

Prelegenci

07:30 – 09:00

Śniadanie

09:00 – 09:45

Masowa Migracja aktów stanu cywilnego
z Aplikacji Wspierających

09:45 – 11:15

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Joanna Kot
Masowa Migracja aktów stanu cywilnego do RSC Katarzyna Balkiewicz
Łukasz Latuch
Centralny Ośrodek Informatyki

11:15– 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:15

Zastosowanie informatycznych systemów
prawniczych w pracy kierownika USC

12:15 – 13:15

Ministerstwo Cyfryzacji

13:15 – 14:15

Zasady i wymogi przekazywania dokumentacji
urzędu stanu cywilnego do Archiwum
Państwowego

Mirosław Szatarski
Mirosław Zapała
Krzysztof Koleda
Archiwum Państwowe
w Zielonej Górze

14:15 – 14:30

Zakończenie konferencji, podsumowanie

Natalia Walewska-Wojciechowska
Dyrektor ZGWL
Sławomir Wojciechowski
Kierownik USC z Nowej Soli

14:30 – 15:15

Obiad, wykwaterowanie

Jan Krzysztof Wojtala
Technika IT

Tomasz Doliński
Wolters Kluwer

Patronaty medialne

Partnerzy seminarium

Technika IT S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu
i serwisowaniu oprogramowania i rozwiązań informatycznych dla jednostek samorządu terytorialnego.
Produkuje również innowacyjną aparaturę telemetryczną i oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie
hydrometrii, meteorologii i ochrony środowiska.
Spółka oferuje oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego
integrujące gminne rejestry osobowe z Systemem Rejestrów Państwowych oraz wspierające proces migracji
aktów stanu cywilnego do centralnego rejestru.
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Ponadto Technika IT S.A. oferuje system tEZD - oprogramowanie komputerowe wspierające
„elektroniczne zrządzanie dokumentacją” w rozumieniu instrukcji kancelaryjnej, tzw. „tradycyjny system
zarządzania dokumentacją”, lub system mieszany, w którym występują wyjątki polegające na tym, że dla
wskazanych symboli klasyfikacyjnych ewidencja pism i spraw jest prowadzona zgodnie z wymaganiami
systemów EZD. Rozwiązanie jest oparte na unikalnej koncepcji zasilania systemu tEZD głównie przez systemy
dziedzinowe obsługujące poszczególne komórki organizacyjne, platformy e-usług, a nawet przez inne systemy
ESOD/EZD. Metadane pism napływających i tworzonych w różnych komórkach organizacyjnych oraz
metadane załatwianych spraw są ewidencjonowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i JRWA dla JST, ale w
razie potrzeby dokumenty mogą być równocześnie oznaczane i zarządzane zgodnie odrębnymi przepisami,
specyficznymi dla tych komórek, jeżeli są to tzw. przepisy szczególne, o których mowa w par. 1 instrukcji
kancelaryjnej.
Spółka posiada kompetencje niezbędne do integrowania systemów informatycznych działających
w różnych jednostkach organizacyjnych gminy, jak i pomiędzy systemami gminnymi, a systemami podmiotów
zewnętrznych (urzędy centralne, sądy powszechne oraz publiczne i niepubliczne podmioty wykonujące
działalność leczniczą czy platformy wymiany dokumentów elektronicznych). Wśród wdrożonych rozwiązań
integracyjnych mamy szereg działających produkcyjnie instalacji spinających gminne systemy wspierające
ewidencję pism i spraw (systemy ESOD/EZD) z aplikacjami dedykowanymi dla USC.
TECHNIKA IT S.A., ul. Toszecka 2 44-102 Gliwice, tel. 32 338 38 70, fax. 32 338 38 71
e-mail: sekretariat@technikait.com.pl; www.technikait.com.pl

Krajowa Izba Rozliczeniowa jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc
kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich
przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze. KIR jest również
operatorem usługi bezpośrednich płatności internetowych Paybynet, która działa w oparciu o infrastrukturę
międzybankowego systemu rozliczeń Elixir. Dzięki wykorzystaniu w usłudze Paybynet schematu rozliczeń
międzybankowych płatności internetowe oferowane przez KIR są szybkie, proste i bezpieczne. System
płatności online Paybynet wyróżnia się dodatkowo unikalną funkcjonalnością bezpośredniej płatności z konta
bankowego płatnika na konto bankowe odbiorcy.
Krajowa izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, tel. (22) 22 545 55 55, faks
(22) 545 55 99; www.kir.pl

Wolters Kluwer SA jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat
dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży
prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej.
Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw.
Wolters Kluwer SA. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, www.wolterskluwer.pl
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