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RELACJA Z IV-GO LUBUSKIEGO SEMINARIUM REJESTRACJI
STANU CYWILNEGO

W dniach 17-18 listopada 2016r. odbyło się w Łagowie IV Lubuskie
Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego organizowane przez
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Tematyką Seminarium były między innymi zagadnienia związane
z rejestracją stanu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej
funkcjonalności jaką jest Migracja Masowa aktów stanu cywilnego
z Aplikacji Wspierających do RSC.
Pani Joanna Kot z Centralnego Ośrodka informatyki przedstawiła szczegółowo
plany rozwojowe komponentu BUSC. Podsumowano działania wykonane w 2016
r. oraz przedstawiono zadania wytyczone na rok 2017 podzielone na etapy,
z których każdy będzie realizowany w okresie około 3 miesięcy. Podkreślono przy
tym znaczącą rolę jaką odgrywa w działaniach rozwojowych SRP wsparcie ze
strony utworzonej przy COI grupy roboczej złożonej z przedstawicieli środowiska
urzędników stanu cywilnego.
Z kolei Pan Łukasz Latuch (COI) omówił szczegółowo proces Masowej Migracji,
którego wdrożenie, planowane jest na początku stycznia 2017r.Masowa migracja
umożliwi użytkownikom tworzenie i przesyłanie projektów aktów stanu cywilnego
(bez podpisu).
Zalety masowej migracji to:
- zmniejszenie konieczności ręcznego importu i eksportu,
- zmniejszenie walidacji biznesowych w projekcie aktu – wystarczy tylko imię,
nazwisko, data urodzenia czy historyczny nr aktu,
- migracja skorowidzy,
- osoba, która migruje projekt aktu z Aplikacji Wspierających jest zapisana jako
autor projektu.
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Zakłada się, że z jednego USC każdy pojedynczy projekt asc będzie wysyłany do
RSC raz na 15 sekund, co w skali jednego usc w ciągu jednego tygodnia daje liczbę
około 3 tysięcy aktów - przyjmując że w czasie, w którym urząd nie pracuje
możliwe jest przeniesienie jednego tomu księgi liczącego 500 aktów.
Kolejnym krokiem rozbudowy istniejącej funkcjonalności SRP jest planowane także
w 2017 roku masowe przetwarzanie utworzonych projektów aktów stanu
cywilnego.
Podobnie jak przy migracji masowej, dotychczasowy tryb postępowania zostanie
zachowany, jednakże użytkownik otrzyma dodatkową możliwość przejścia
z ekranu głównego aplikacji do procesu masowego przetwarzania projektów
aktów.
Dzięki tej funkcjonalności możliwe będzie podpisanie kilku projektów aktów naraz,
z których następnie system stworzy właściwe akty stanu cywilnego.
W trakcie tego działania nastąpi także automatyczna aktualizacja rejestru PESEL
dla sporządzonych aktów.
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W związku z faktem, iż Migracja Masowa odbywać się będzie z Aplikacji
Wspierających, przedstawiciel firmy TECHNIKA IT, Pan Jan Krzysztof Wojtala
omówił ten proces od strony funkcjonalności Aplikacji Wspierających.
Zaprezentowano też nowy produkt firmy TECHNIKA IT jakim jest system
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zgodny z nową ustawą o archiwach
państwowych z roku 2011 oraz Instrukcją Kancelaryjną, który pomoże bezpiecznie
przejść kontrolę AP w usc.
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Na zakończenie Seminarium przedstawiciele Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze omówili zasady i wymogi przekazywania dokumentacji urzędu
stanu cywilnego do Archiwum Państwowego zgodnie z wytycznymi znowelizowanej
w 2015r. ustawy o archiwach państwowych.
Omówiono nie tylko najważniejsze zmiany w ustawie ale skupiono się także na
wytycznych Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
października 2015r. TUTAJ w zakresie warunków przechowywania, zabezpieczania
oraz przekazywania aktów do AP. W przyszłym roku mija 5 lat stosowania nowej
ustawy o zasobach archiwalnych i jest to wystarczający czas aby prawidłowo
wdrożyć nowe przepisy do praktycznej pracy urzędów, o czym Archiwa Państwowe
chcą się przekonać planując wizytacje w wybranych usc.
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