
Od redaktora

Szanowni Państwo, 
mijający rok obfi tował w wiele ważnych wydarzeń o charakterze naukowym, jak 
i organizacyjnym. Najważniejszym zapewne jest wejście w życie dnia 1 marca 
2015 r. nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 
1741) wraz z aktami wykonawczymi i korzystanie przez wszystkich urzędników 
USC z tego samego narzędzia do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, ja-
kim jest aplikacja ŹRÓDŁO działająca w oparciu o jednolity schemat danych 
i ustandaryzowane procedury.

Był to więc rok nowych wyzwań i wytężonej pracy w urzędach stanu cy-
wilnego. Kierownicy USC i inni pracownicy urzędu częstokroć poświęcali swój 
wolny czas i zostawali „po godzinach” i w weekendy, aby usprawnić funkcjo-
nowanie systemu – ku lepszemu zadowoleniu obywateli. Przed pracownikami 
USC jeszcze wiele pracy związanej chociażby z wdrażaniem nowych rozwiązań 
systemu elektronicznego czy zapowiadanymi zmianami w ustawie P.a.s.c. Zdając 
sobie sprawę z wielu trudności i problemów, jakie napotykają nie tylko pracow-
nicy USC, ale i sędziowie, adwokaci czy radcowie prawni w związku z nowymi 
regulacjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zarówno redakcja „Metryki”, 
jak i wydawca – Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina planują 
wydać w przyszłym roku duży komentarz do prawa o aktach stanu cywilnego 
i ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

W tym roku nasze czasopismo objęło patronatem konferencję naukową nt. 
„Imię i nazwisko osoby fi zycznej (nabycie, zmiana, rejestracja) – aspekty mię-
dzynarodowe”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego w dniu 6 marca br. przez Dr. Michała Wojewodę. Bardzo dziękuje-
my Panu Doktorowi za tę cenną i pożyteczną inicjatywę oraz możliwość upo-
wszechnienia jej efektów szerokiemu kręgowi odbiorców naszego czasopisma. 
Wydawca „Metryki” – Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina była 
współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Nasciturus pro 
iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki”, która odbyła się 
20 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W tym miejscu pragnę wyrazić słowa podziękowania Panu Prof. 
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dr. hab. Jackowi Mazurkiewiczowi za owocną współpracę i bezkompromisowe 
ujęcie i przedstawienie swoich poglądów na życie ludzkie.

Nie zapominając o przyszłości, przygotowujemy się już do przyszłorocz-
nych obchodów 70-lecia nowoczesnej, jednolitej rejestracji stanu cywilnego 
w Polsce, zarówno poprzez przygotowywane publikacje naukowe, jak i działania 
organizacyjne. Po długich konsultacjach został przyjęty m.in. projekt Regulami-
nu przyznawania nagrody im. Prof. Józefa Litwina. Od tego numeru „Metryki” 
będziemy publikować ankietę, w której Czytelnicy mogą zgłaszać propozycje 
kandydatur do tej nagrody. Chcemy nią uhonorować osoby zasłużone w zakresie 
rejestracji stanu cywilnego, zwłaszcza na polu naukowym, a przyszły rok stano-
wi najlepszą ku temu okazję. Zapowiadane przedsięwzięcia wpisują się także 
w 5-lecie istnienia naszego czasopisma.

Działalność naszej Fundacji to nie tylko wydawanie „Metryki”. Koncentruje 
się co prawda wokół zagadnień prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, ale 
wychodzi ponad działalność wydawniczą. Obejmujemy patronatem i współor-
ganizujemy wiele inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu naukowego 
rejestracji stanu cywilnego i wspieranie podmiotów stosujących prawo o aktach 
stanu cywilnego. W planach posiadamy wiele inicjatyw podnoszących kompe-
tencje osób zajmujących się rejestracją stanu cywilnego, począwszy od publikacji 
wydawnictw fachowych, poprzez warsztaty i konferencje, a na działalności do-
radczej skończywszy. Fundacja jako osoba prawna jest organizacją pozarządową, 
a jej działalność ma charakter non profi t. Z uwagi na trudności fi nansowe nie mo-
żemy zrealizować wiele cennych projektów i inicjatyw. Dlatego miło mi bardzo 
zakomunikować Państwu, że wydawca „Metryki” – Fundacja Instytut Naukowy 
im. Prof. Józefa Litwina otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Poszerzamy tym samym możliwość wsparcia ze strony naszych czytelni-
ków, sympatyków i przyjaciół odpisem 1% podatku naszej działalności (nr KRS: 
0000479445), o co w tym miejscu proszę.

* * *

Szanowni Państwo Czytelnicy i Przyjaciele „Metryki”, zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Niech te święta będą przepełnione wiarą, nadzieją i miło-
ścią, a także radością ze spotkań w gronie rodzinnym, zaś Nowy Rok 2016 niech 
będzie wypełniony szczęściem i wieloma sukcesami.

Oddając do rąk Czytelników drugi numer „Metryki” za 2015 r. życzę przy-
jemnej lektury.
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