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Dnia 7 października 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II odbyła się konferencja zatytułowana 70-lecie wprowadzenia 
jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Organizatorami tego wyda-
rzenia było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. W jubileuszowym 
wydarzeniu wzięło udział około 160 uczestników, przede wszystkim pra-
cowników Urzędów Stanu Cywilnego, z całej Polski. 

Partnerami organizowanej konferencji byli: Narodowy Instytut Sa-
morządu Terytorialnego, Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego 
Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 
S.A., Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Fundacja Instytut 
Naukowy im. prof. Józefa Litwina.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości. Zaproszenie 
na konferencję przyjął podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Tomasz Zdzikot, wicewojewoda lubelski, 
Robert Gmitruczuk, jak również prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, prze-
wodnicząca Rządowej Rady Ludności. W otwarciu konferencji uczest-
niczył prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Paweł 
Smoleń, prof. KUL. 

Konferencja stała się niepowtarzalną okazją dla uhonorowania zasłu-
żonych pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, którzy z rąk Ministra 
Tomasza Zdzikota otrzymali Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorzą-
du Terytorialnego. Wyróżnienie, które dostało 34 pracowników urzędów 
stanu cywilnego, jest wręczane osobom, które mają szczególne osiągnięcia 
w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych 
z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w admi-
nistracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę na-
ukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.
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Podsumowując konferencję, Minister Tomasz Zdzikot powiedział: 
„w polskim kalendarzu jest wiele dni poświęconych różnym zawodom 
(...), ale brak jest Dnia Urzędnika Stanu Cywilnego. W związku z tym, 
bardzo chciałbym aby umownie dzień 7 października był podziękowa-
niem dla całego środowiska, które codziennie w bezpośrednim kontakcie  
z obywatelami uczestniczą w najważniejszych sprawach dla Polaków, dla 
ich rodzin (…) od narodzin aż po śmierć”. 

Konferencja została zakończona blokiem naukowym, podczas którego 
swoje referaty przedstawili: Sędzia Sądu Najwyższego Bronisław Czech, 
który mówił o orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach rejestracji 
stanu cywilnego, a także ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, który podjął 
temat etycznych aspektów pracy urzędnika stanu cywilnego. Głos w za-
kresie zagadnienia „prawo o aktach stanu cywilnego a Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy” zabrał mgr Marcin Jędrejek, natomiast w sprawie „tran-
skrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – ewolucja konstruk-
cji w prawie polskim” wypowiedział się dr hab. Michał Wojewoda (UŁ).   
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