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SZKOLENIE W ŁUKĘCINIE
Nowości w projekcie masowej
migracji

W dniach 3-4 października 2017r. w
Ośrodku Wczasowym Wrzos, odbyło
się szkolenie dla Kierowników USC.
Jednym z prelegentów był Pan Piotr
Ośrodek Wrzos w Łukęcinie
Gajewski - Prezes ZG SUSC oraz
zastępca
dyrektora
Utrzymania
i
Rozwoju
Systemów
w Ministerstwie Cyfryzacji, który przedstawił plany rozwojowe Sytemu Rejestrów
Państwowych.

Masowa migracja
Aktualnie gotowy jest program KONEKTOR_USC instalowany na komputerze
podłączonym w sieci SRP. KONEKTOR_USC sprawdza w bazie danych Aplikacji
Wspierającej kolejkę aktów do przeniesienia i za pośrednictwem usługi sieciowej
SRP (WebService) przekazuje je do centralnego systemu. Użytkownik natomiast
będzie wybierał akty, które chce eksportować do systemu.
Jeżeli system będzie dopracowany od strony funkcjonalnej, to uniemożliwiał będzie
ponowną migrację aktów już wcześniej zmigrowanych.
W przypadku gdy w trakcie przenoszenia aktów nie oznaczyło się w bazie Aplikacji
Wspierających faktu, że dany akt został już przeniesiony do RSC, należy zaczytać
raport ŹRÓDŁA „ZESTAWIENIE AKTÓW …” do Aplikacji Wspierających, którego
zadaniem będzie „oznaczenie” już zmigrowanych aktów.
Nie rekomenduje się migracji i zatwierdzania projektów aktów bez ich
wcześniejszego sprawdzenia.
- 1 października zostanie uruchomione pilotażowe wdrożenie aplikacji, która będzie
umożliwiała konsulom nadawanie numeru PESEL,
- Od listopada rozpoczną się działania mające na celu poprawę jakości danych
w rejestrze PESEL,

Technika IT S.A.
ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice, tel. 32 338 38 70
e-mail: n.penar-bialy@technikait.com.pl
www.technikait.com.pl

1/2

BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 17/2017. Data emisji: 20.10.2017

- Od 1 grudnia będzie możliwość utworzenia paczki ze zweryfikowanych projektów
aktów, a następnie jedną czynnością będzie można zreplikować podpis, czyli
jednocześnie podpisać określoną liczbę aktów. Po przeniesieniu tych aktów do RSC
nastąpi także aktualizacja numeru PESEL w zakresie numeru aktu
i pojawi się możliwość wydrukowania protokołu (raportu). Nadanie nowego
oznaczenia aktu będzie oznaczało, że przeniesienie aktu odbyło się prawidłowo,
pojawi się również informacja o tym, czy dane w PESEL zostały zaktualizowane.
Wspomniany raport będzie informował ile aktów w ciągu danego dnia przeniesiono
do RSC. Raport taki można włożyć do migrowanej księgi.
Plany rozwoju na rok 2018
- „Parentyzacja” – umożliwienie powiązania numerów PESEL rodziców z numerem
PESEL dziecka – łatwiej będzie można wyszukać powiązania między rodzicami
a dzieckiem.
Należy przy tym mieć na
uwadze, że organy takie
jak Wójt, Burmistrz czy
Prezydent miasta chcąc
zapewnić sobie dostęp do
danych
osobowych
przechowywanych w SRP
(w bazie BUSC lub w
rejestrze
PESEL)
niezbędnych do realizacji
ich zadań ustawowych,
Plaża w Łukęcinie
powinni wystąpić do
Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o wydanie decyzji o pozwoleniu na dostęp do tych
danych.
- planowane jest odstąpienie od nanoszenia przypisków pod aktami,
- możliwość prostego uzupełnienia stanu cywilnego osób, które nie ukończyły
16-tego roku życia,
- przebudowa modułu zleceń - umożliwienie połączenia SRP z systemami
elektronicznego zarządzania dokumentacją,
- wzory dokumentów generowanych
(np. wprowadzenie jednolitej czcionki).

elektronicznie

zostaną

przerobione

- możliwość dla petentów dotycząca pobrania własnego odpisu w formie
elektronicznej poprzez dedykowaną usługę,
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