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Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer 
Metryki za 2015 r. Zdaję sobie sprawę, że jest to okres wytężonej pracy, a za-
tem i nowych wyzwań dla wszystkich pracowników urzędów stanu cywilnego, 
związanej z wdrażaniem nowych rozwiązań, jakie wniosła ze sobą nowa ustawa 
– Prawo o aktach stanu cywilnego oraz szereg rozporządzeń wykonawczych.

Kilka miesięcy funkcjonowania rejestracji stanu cywilnego w postaci elek-
tronicznej ukazało już pozytywne aspekty nowych rozwiązań w tej dziedzinie, np. 
korzystanie przez wszystkich urzędników USC z tego samego narzędzia do ob-
sługi Systemu Rejestrów Państwowych, jakim jest aplikacja ŹRÓDŁO działająca 
w oparciu o jednolity schemat danych i ustandaryzowane procedury. W jej skład 
weszły przede wszystkim następujące rejestry: 1) PESEL, 2) Rejestr Dowodów 
Osobistych (RDO), 3) Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC). W efekcie pro-
wadzonych prac powstała w pełni zintegrowana oraz dostępna online struktura 
przetwarzająca najważniejsze dane o obywatelach a proces przetwarzania aktów 
stanu cywilnego przebiega w sposób ujednolicony dla wszystkich instytucji. Po-
wstały jednak i nowe problemy w pracy kierowników USC, zwłaszcza w zakresie 
funkcjonowania aplikacji ŹRÓDŁO, które – mam nadzieję – z czasem zostaną 
w sposób zadowalający rozwiązane, tak że sprawdzi się odwrócone porzekadło 
„Niemiłe dobrego początki”. Mam także nadzieję, że w pełni zrealizują się zamie-
rzenia twórców nowej rejestracji a system w sposób sprawny umożliwi pracow-
nikom USC korzystanie z elektronicznych aktów stanu cywilnego i pozwoli na 
szybkie uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, w tym również w postaci doku-
mentu elektronicznego, w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany dany akt.

Z pewnością mają Państwo swoje uwagi i spostrzeżenia co do funkcjono-
wania nowego systemu. Prosimy o dzielenie się nimi na łamach naszego cza-
sopisma. W niniejszym numerze przygotowaliśmy ciekawy materiał odnoszący 
się do zmian w prawie o aktach stanu cywilnego i innych ustaw, mający na celu 
wsparcie m.in. kierowników USC w ich niełatwej pracy.

Jesteśmy zadowoleni ze wciąż rozwijającej się współpracy z wieloma 
ośrodkami naukowymi, w tym akademickimi w Polsce i za granicą. Efekty tej 
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współpracy zauważą Państwo w kolejnych numerach Metryki i w przygotowy-
wanych publikacjach.

Cieszymy się także ze współpracy ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu 
Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – współwydawcą Metryki i gratulujemy 
pięknego Jubileuszu 20-lecia istnienia. Na ręce Zarządu Głównego i Prezesa 
Tomasza Brzózki składamy wszystkim członkom Stowarzyszenia serdeczne ży-
czenia owocnej pracy na kolejne lata.

Jak Państwo pewnie zauważyli, zmieniła się szata grafi czna okładki naszego 
czasopisma. Zamieściliśmy na niej nowy medal, w którym umieściliśmy w otoku 
nowe zawołanie: STIENTIA NOBILITAT, tzn. wiedza uszlachetnia, nobilituje. 
Naszym zdaniem zawołanie takie w trafny sposób odnosi się do naukowego 
charakteru czasopisma, które zostało docenione przez środowisko naukowe oraz 
praktyków. Jak zapowiadaliśmy we wcześniejszym numerze Metryki, medalem 
tym chcemy w przyszłości uhonorować osoby, które swoją pracą wniosły zna-
czący wkład w rozwój i upowszechnianie nauki prawa z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego.

* * *

Na zbliżający się czas wakacyjny i urlopowy pragnę w imieniu całego zespo-
łu redakcyjnego życzyć wszystkim naszym czytelnikom dobrego i efektywnego 
wypoczynku z lekturą Metryki.
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