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CO NOWEGO W ŹRÓDLE – ZMIANY W APLIKACJI
UMOŻLIWIAJĄCE POPRAWĘ JAKOŚCI PRACY
KIEROWNIKA USC

Od co najmniej pół roku trwają spotkania grupy roboczej
przedstawicieli USC z programistami i analitykami biznesowymi COI.
Spotkania w których uczestniczy z-ca dyr. DEP w Ministerstwie
Cyfryzacji Piotr Gajewski, który równocześnie jest z Prezesem ZG
SUSC, mają na celu rozpoznanie koniecznych zmian w funkcjonalności
aplikacji Źródło aby program ten w jak największym możliwym stopniu
mógł poprawić ergonomię pracy urzędników USC.
Na główny plan, po za ciągłymi poprawkami w wyglądzie formularzy do rejestracji
stanu cywilnego, które są codzienną bolączką Kierowników USC, wysuwa się
migracja aktów z Aplikacji Wspierających do bazy SRP, która zgodnie z ustaleniami
ma się rozpocząć już pod koniec b.r.

MIGRACJA
Migracja zakłada przenoszenie do bazy głównej dowolnej liczby projektów aktów
w tzw. paczce, przy czym ważne jest to, że proces ten będzie odbywał się w tle,
nie zakłócając bieżącej pracy. Tryb
postępowania przy migracji będzie
umożliwiał weryfikację projektów
aktów przed zatwierdzeniem aktów
przez
złożenie
podpisu
elektronicznego. Po zatwierdzeniu
aktów ukaże się raport zawierający:
- archiwalny numer aktu,
- oznaczenie nadane przez
aplikację – w przypadku, gdy
takie oznaczenie nie pojawi się,
będzie to oznaczało, że taki akt nie
powstał w Źródle i potrzebna
będzie
ponowna
weryfikacja
projektu aktu.
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Dodatkowo generowany będzie wydruk ( z archiwalnym numerem aktu), który
przechowywany w księdze będzie gotowy do naniesienia w nim wzmianki.
Kierownik USC będzie miał możliwość wglądu do wszystkich raportów – aby mieć
informację, ile sporządzono projektów aktów do zmigrowania w jego USC, przy
czym to Kierownik będzie decydował jaka liczba aktów będzie zmigrowana w ciągu
miesiąca - liczba aktów do zmigrowania nie będzie bowiem narzucona „odgórnie”.

PLANY ROZWOJOWE
Po uporaniu się z poprawkami nad funkcjonalnością aplikacji Źródło, zakładana
jest integracja z Ministerstwem Sprawiedliwości przez istniejący w Źródle „moduł
zleceń” w zakresie:
- przesyłania wyroków Sądu w formie elektronicznej do rejestrów USC,
- zintegrowanie SRP w taki sposób by sędziowie mogli korzystać z modułu
dotyczącego np. ustalenia ojcostwa,
- przesyłanie w formie elektronicznej pomiędzy USC, a Sądami informacji
dotyczących np. uznania dziecka, rozwodów itp.
- dalsze projekty zakładają także integrację Źródła z systemami EZD.

Jak podkreśla za każdym razem Piotr Gajewski – zastępca dyrektora Departamentu
Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji – liczy on na wsparcie ze strony
środowiska. By móc poprawiać aplikację Źródło konieczne jest zaangażowanie ze
strony Kierowników USC w kwestii zgłaszania nie tylko uwag do programu ale także
i świeżych pomysłów na usprawnienie jego działań.
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