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SZKOLENIE W WIŚLE

W dniach 24-26.05.2017r. odbyło się w Wiśle szkolenie dla Kierowników USC
organizowane przez Śląski Oddział SUSC RP.
Bogaty
program
szkolenia,
prowadzonego
przez
doświadczonych kierowników USC
z gościnnym udziałem Kierownika
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach,
obejmował
tematykę
z
zakresu
stosowania
w praktyce Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, Prawa o aktach
stanu
cywilnego,
Prawa
DW RELAKS w Wiśle
prywatnego międzynarodowego czy
zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, które mają wejść w życie
1 czerwca 2017r.
Uczestnicy seminarium otrzymali również najświeższe informacje z zakresu
stosowania oprogramowania do masowej migracji aktów z Aplikacji Wspierających
do Rejestru Stanu Cywilnego.
Obecny na szkoleniu Piotr Gajewski, Prezes ZG SUSC RP oraz zastępca dyrektora
Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji, w swoim wystąpieniu
podsumował dotychczasowe prace Grupy Roboczej przy COI i nakreślił kierunki
dalszych prac nad SRP.
Jedną ze strategii w Ministerstwie Cyfryzacji, nad którą trwają prace jest integracja
Sądów z Rejestrem Uznań w USC oraz integracja z Modułem Zleceń, mająca
w znaczący sposób ułatwić nanoszenie wzmianek np. o rozwodzie, uznaniu dziecka
itp. Sądy, mając dostęp do bazy PESEL będą mogły otrzymać
z Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie dotyczące danego zdarzenia u danej
osoby.
Taka integracja znacznie ułatwi pracę w USC, ograniczając interakcję USC
z Sądami, a także znacznie obniży koszty tych działań.
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Pozostałe plany rozwoju SRP to nowe usługi dla obywateli:
– możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu przez internet i powiązanie
z elektroniczną płatnością,
- docelowe powiązanie urodzenia dziecka z innymi usługami prorodzinnymi i
tym samym ograniczenie konieczności składania kilku różnych wniosków,
- wydawanie odpisu bez obecności zainteresowanego
– automatyczne generowanie wniosku po podaniu nr PESEL.
Podsumowując swoje wystąpienie Prezes SUSC wspomniał także o wydajności
ŹRÓDŁA, podkreślając, iż trwają prace nad poprawą jego funkcjonowania
i rozwojem SRP. Planowane jest wyłączenie z Systemu Rejestrów Państwowych
bazy BUSC i PESEL jako oddzielnych programów, co pozwoli na zwiększenie jego
wydajności.
Zmianie ulegnie także Moduł Raportowy - utworzona zostanie Hurtownia danych.
Składane w urzędzie wnioski o raporty będą generowały się po godzinach pracy
urzędników.
Nadal istotną rzeczą jest przestrzeganie przez urzędy Polityki Bezpieczeństwa
obowiązującej w danej gminie. Praca w ŹRÓDLE ze względów bezpieczeństwa
odbywa się w zamkniętym obszarze bez dostępu do Internetu. Trwają już prace
nad możliwością bezpiecznego połączenia, jednakże mimo wszystko należy
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nie migrować aktów po godzinach pracy
(stanowiska komputerowe powinny być wtedy nieczynne).
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