
 
 
 
 
 
 

Od redaktora 

Szanowni Państwo! 
 
Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników kolejny numer Me-

tryki. Mam nadzieję, Ŝe treść tego numeru, tak jak i poprzednie, spełni Pań-
stwa oczekiwania. Dobór tematów do działu pierwszego, obejmującego arty-
kuły i studia, jest zróŜnicowany i obejmuje wiele aspektów rejestracji stanu 
cywilnego. Od tego numeru rozpoczynamy oczekiwany cykl artykułów doty-
czących rejestracji stanu cywilnego w aspekcie historycznym. W dziale zaty-
tułowanym „Z praktyki”, do współredagowania którego zachęcam szczególnie 
praktyków, tj. pracowników urzędów stanu cywilnego, organów nadzoru, sę-
dziów czy radców prawnych, zamieszczamy materiały pomocne w pracy kie-
rownika USC. Cieszę się, Ŝe w tym numerze obok aktualnych tematów prak-
tycznych mogliśmy zamieścić przewodnik po skuteczności orzeczeń zagra-
nicznych w sprawach osobowych i rodzinnych, opracowany przez sędziego 
Przemysława Wypycha. Dodaliśmy nowy dział dotyczący proponowanych 
zmian w prawie. W związku z podjęciem prac nad załoŜeniami do ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
chcemy informować Państwa o aktualnym stanie prac nad ustawą oraz publi-
kować materiały w formie opinii czy stanowisk powstających na kanwie tych 
prac, jak równieŜ bieŜących problemów zasygnalizowanych przez Redakcję.  
Z zadowoleniem przyjęli śmy fakt, Ŝe pismem z dnia 29 marca 2012 r. podse-
kretarz Stanu w MSW Pan Roman Dmowski, gratulując i popierając ideę 
przyświecającą inicjatywie powstania naszego periodyku i Ŝycząc całej Re-
dakcji wielu sukcesów w tworzeniu i rozwijaniu tego ambitnego dzieła, za-
pewnił o moŜliwości wsparcia merytorycznego ze strony Ministra Spraw We-
wnętrznych. Jestem przekonany, Ŝe opinie i stanowiska ministra sprawującego 
nadzór nad rejestracją stanu cywilnego publikowane na łamach Metryki, 
spotkają się z Ŝywym zainteresowaniem naszych czytelników. Zachęcam do 
zadawania za pośrednictwem redakcji pytań oraz zgłaszania propozycji, jakie 
macie Państwo do MSW i przesyłania ich na adres mailowy metryka@onet.pl  
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Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metryka.info, 
na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące wydawania na-
szego czasopisma, w tym takŜe warunków publikacji na naszych łamach.  

 
Piotr Kasprzyk  

 
 
 


