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Informacja dotyczą ca działalno ści
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Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej.
Dokonuje rejestracji stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego, w których
umieszcza się cechy indywidualizuj ące osobę, kształtowane przez zdarzenia naturalne
( urodzenie, małżeństwo, zgon) lub orzeczenia s ądów (w zakresie np. adopcji, zmiany p łci,
rozwodu, sprostowania danych, zaprzeczenia ojcostwa, uznania za zmarłego ) bądź decyzje
innych organów ( np. w przypadku zmiany imienia lub nazwiska ).
Akty stanu cywilnego stanowi ą wyłączny dowód zdarze ń w nich stwierdzonych, ich
niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w post ępowaniu sądowym.
Ewentualna odmowa dokonania czynno ści z zakresu stanu cywilnego musi nast ąpić w
formie decyzji administracyjnej.
Dlatego na stanowisku kierownika usc oraz jego zast ępcy może być zatrudniona
wyłącznie osoba wiarygodna, do świadczona w pracy na stanowiskach urz ędniczych
i posiadaj ąca dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub ukończenia studiów
podyplomowych w zakresie administracji.
Kierownikiem USC w Katowicach jest od trzech lat Miros ław Kańtor, który ma
dwóch zastępców ( Teresę Pudo i Barbarę Kurzej ę ) oraz 27 pracownic, pracuj ących dwóch
referatach : Referatu Rejestracji Stanu Cywilnego oraz Referatu Archiwum Aktów Stanu
Cywilnego. Jedenastoosobowy Referat Rejestracji tworzy rocznie oko ło 12,5 tysięcy aktów
stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonu ) Trzynastoosobowy Referat Archiwum
wydaje rocznie 94,5 tys odpisów aktów stanu cywilnego : skróconych, zupe łnych lub na
drukach wieloj ęzycznych.
Kierownik i jego zast ępcy przyjmuj ą rocznie około 2 tys oświadczeń o wstąpieniu w
związek małżeński lub uznaniu ojcostwa dziecka. Wydaj ą blisko 200 decyzji w sprawie
zmiany imion i nazwisk, 300 zezwoleń na wpisanie zagranicznych akt stanu cywilnego do
polskich ksiąg oraz ponad 100 zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia ma łżeństwa
przez obywatela polskiego za granic ą. Odbieraj ąc zapewnienie od nupturientów, rozmawiaj ą
o doniosłości małżeństwa, wyjaśniaj ą przepisy dotycz ące małżeńskich prawa i obowi ązków
(z 1600 parami narzeczonych rocznie.)
Ponadto odwiedzaj ą rocznie około 30 najstarszych mieszka ńców Katowic
(stu i więcej — latków), by wręczyć im list gratulacyjny, życzenia, kwiaty i nagrodę
pieniężną w imieniu Prezydenta Miasta oraz sp ędzić z nimi chwilę czasu.
W gestii USC spoczywa także organizacja jubileuszy małżeńskich. Corocznie
z Urzędu Wojewódzkiego kierownik odbiera oko ło 1200 medali za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznanych dla małżeńskich par z Katowic przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Razem z Urz ędem Miasta organizowany jest s łodki poczęstunek i oprawa
artystyczna tych uroczysto ści. Oprócz złotych par ( 50 lat małżeństwa) zapraszamy
małżeńskie pary ze stażem 60, 65,70 i 75 lat małżeństwa. Wszyscy zaproszeni Jubilaci
otrzymuj ą pieniężne nagrody, kwiaty i list gratulacyjny podpisany przez Prezydenta
Katowic, który wr ęcza osobiście medale lub deleguje kogo ś ze swoich Zastępców na każdą
uroczystość . Od 20 lat wszystkie te uroczysto ści ( przeszło 40 w skali roku) prowadzi
osobiście kierownik Mirosław Kańtor (wcze śniej jako zastępca kierownika )

Od 1 marca 2015 roku kierownik usc przej ął nowe obowiązki : nadaje numer PESEL
wszystkim noworodkom urodzonym w Katowicach i dokonuje wszelkich zmian
i aktualizacji w tym systemie. Na realizacj ę tych zadań — w wyniku porozumienia z
Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich - pozyskano dwie osoby Referatu Ewidencji
ludności.
Od dwóch miesięcy trwa liberalizacja w zakresie udzielania ślubów w plenerze oraz
nadawania imion, które mog ą być imionami obcymi, niezale żnymi od obywatelstwa
i narodowości rodziców dziecka. Jednak kierownik nie zosta ł zwolniony z troski
o roztropno ść w obu przedstawianych przypadkach i ma obowi ązek odmówić zarówno
udzielenia ślubu w nieodpowiednim bądź niebezpiecznym dla zdrowia uczestników
uroczystości ślubnej miejscu, jak i wyboru imienia o śmieszaj ącego, nieprzyzwoitego lub
niewskazuj ącego na płeć dziecka.
Nowa ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, która zosta ła uchwalona przez Sejm
28 listopada 2014 roku i wesz ła w życie 1 marca 2015 roku tworzy nowy, centralny rejestr
stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym. Jest to największa zmiana w pracy
urzędu stanu cywilnego. Ksi ęgi pisane ręcznie, maszynowo i komputerowo tworzone od
150 lat odchodzą w przeszłość, a w ich miejsce pojawi ć ma się zapis informatyczny, który
będzie widoczny na ekranie ka żdego kierownika usc w Polsce. I z niego b ędzie można
drukować akty na nowych, specjalnie zabezpieczonych wzorach.
Wszystko to byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że taki zapis informatyczny dla
potrzeb usc istnieje już w Katowicach od 1994 roku. Został on nazwany aplikacj ą
wspieraj ącą pracę usc. Zabezpieczano na ten cel niemałe pieniądze, które jednak służyły nie
tylko pracownikom oraz naszym klientom, mieszka ńcom Katowic po to, by rejestracja i
wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego przebiega ło u nas sprawnie i bezbłędnie.
Przez 21 lat utworzyli śmy przeszło 350 tysi ęcy pełnych aktów stanu cywilnego w
systemie informatycznym. Jako pierwszy USC w Polsce wdro żyliśmy z dniem 1 stycznia
2014 roku program informatyczny AA_USC gliwickiej Techniki. Zadali śmy sobie trud
współtworzenia tego projektu z my ślą o migracji wszystkich naszych akt właśnie do
systemu rejestrów państwowych. Niestety ca ła nasza praca — jak si ę wydaje - poszła na
marne. Mimo gotowości ze strony naszych informatyków, obietnic poprzedniego Ministra
Sienkiewicza, że „gdzie jest to możliwe, przewidujemy zagospodarowywanie aktów, w łączenie w ten system,
a nie ich odrzucenie i rozpoczynanie pracy od zera" Ministerstwo dało nam w marcu br. osobliwy
i bardzo czasochłonny program nazwany aplikacj ą „Źródło".
Pozwala ona na migracj ę tylko pojedynczego aktu. Ale czas tworzenia migracji aktu
i pisania od zera jest w istocie taki sam i zajmuje od 25 do 60 minut (sic!). Obecnie
kierownicy usc w całej Polsce pracuj ą w nadgodzinach, by przenie ść do centralnego rejestru
stanu cywilnego potrzebny innemu kierownikowi akt stanu cywilnego. Nagromadzenie
naszych problemów nastąpi jednak po 1 września, gdy wszystkie du że urzędy (Warszawa,
Poznań, Katowice) b ędą zmuszone pracowa ć całkowicie w Źródle..
Aby sprostać rządowym zadaniom — duże urzędy stanu cywilnego potrzebuj ą
kilkunastu lat pracy nad wprowadzeniem danych ze swoich rejestrów do pustego Zród ła
lub zwiększenia etatów. Chyba, że nastąpi ministerialna zgoda na masow ą migracj ę akt.
oprac. Mirosław Kantor,
kierownik USC
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