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Szanowni Państwo, 

 Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych reprezentując jednostki samorządu 

terytorialnego z 11 województw1 czynnie angażuje się w idee wspierające rozwój administracji lokalnej. 

Poprzez porozumienie regionalnych organizacji samorządowych łączymy siły i działania wspierające 

dobre praktyki w administracji publicznej. W tym celu, wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  

i Administracji realizujemy projekt badawczy mający na celu poznanie obecnej sytuacji urzędów stanu 

cywilnego w Polsce. 

 Zaistniałe w 2015 roku zmiany prawne oraz informatyczne spowodowały, że obecnie należy na 

nowo zdefiniować potrzeby tychże instytucji. W tym celu niezwykle istotne jest dokładne 

zdiagnozowanie obecnej sytuacji urzędów stanu cywilnego. Poznanie słabych i mocnych stron  

z pewnością umożliwi wypracowanie rozwiązań, które zapewnią rozwój i poprawę jakości świadczonych 

usług. Poprzez realizację tej inicjatywy chcemy czynnie angażować się w działania kształtujące 

nowoczesną politykę rejestracji stanu cywilnego. 

 Celem badania jest poznanie warunków funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w wymiarze 

organizacyjnym, prawnym, informatycznym i kadrowym. Udział w badaniu zadeklarowały organizacje  

z pięciu województw: lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Obszar 

badania obejmuje 750 urzędów stanu cywilnego w Polsce. Badanie będzie realizowane za pomocą 

kwestionariusza ankietowego, który zawiera 46 pytań. Oprócz pytań, w ankiecie znajdą Państwo także 

szczegółową instrukcję opisującą sposób udzielania odpowiedzi. 

 Dla zapewnienia wysokiego poziomu rzetelności badania, bardzo ważne jest, aby udzielili 

Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania w ankiecie i odesłali ją, w wyznaczonym terminie na podany 

w instrukcji adres e-mail. 

                                                 
1
 Członkowie OPOS: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie 

Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Śląski 

Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, 

Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. 



 

 Mając świadomość, że obecnie urzędy stanu cywilnego są znacząco obciążone pracą, 

dołożyliśmy starań aby wypełnienie ankiety nie zajmowało dożo czasu a uzyskanie wymaganych 

danych nie sprawiało nadmiernego kłopotu. 

 W celu wsparcia merytorycznego podczas wypełniania ankiety będziecie Państwo mogli 

kontaktować się z koordynatorami terenowymi, których wykaz będzie dostępny w ankiecie. Dla 

zagwarantowania Państwa bezpieczeństwa, w badaniu kierujemy się zasadą poufności, dzięki czemu 

identyfikacja osób biorących udział w badaniu nie będzie możliwa. Opracowania będą miały postać 

zbiorczych zestawień statystycznych, które uniemożliwiają taką identyfikację. 

 Na końcu ankiety jest również miejsce na wpisanie uwag, sugestii i spostrzeżeń, które nie 

zostały ujęte w badaniu, a chcieliby Państwo się nimi podzielić. Doświadczenie i wiedza, którą Państwo 

posiadacie jest dla nas niezwykle cennym źródłem informacji. 

 Urzędy stanu cywilnego w Polsce będą poddane tak obszernym i złożonym badaniom po raz 

pierwszy. Z tego względu jest to projekt bardzo wyjątkowy i nowatorski. Pozytywna realizacja badania 

będzie możliwa tylko i wyłącznie jeżeli Państwo także się zaangażujecie poprzez udzielenie odpowiedzi 

na zawarte w ankiecie pytania, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. 

 Chcemy poznać Państwa opinię na temat aktualnych uwarunkować codziennej pracy  

i wykorzystać je do budowania nowoczesnych i sprawnych instytucji. Wyniki badania zostaną 

opublikowane w postaci raportu, który zostanie do Państwa wysłany. 

 Jeśli na tym etapie macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt  

z właściwym miejscowo koordynatorem badania (dane kontaktowe poniżej). 

                                       

Z wyrazami szacunku, 

Jacek Gursz 

 

 

Przewodniczący SGiPW 

p.o. prezydencji w OPOS 

 
 
Koordynatorzy regionalni: 

 Cezary Biderman, tel. 61 813 00 11 wew. 57; e-mail:cezary.biderman@umlubon.pl 

 Beata Aszkiełowicz, tel. 65 546 54 41; fax 65 546 54 42; e-mail: usc@rawicz.pl  

 


