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Rozmowa z nowym
Prezesem ZG SUSC
Piotrem Gajewskim.
Podczas VI Walnego zgromadzenia
Delegatów SUSC wybrany został nowy
Zarząd Główny, na czele którego stanął
Piotr Gajewski1. Chcąc przybliżyć swoim
czytelnikom sylwetkę nowego Prezesa
ZG SUSC publikujemy krótki wywiad,
który przeprowadziliśmy z Panem Piotrem po wyborach.
R: Z początkiem marca został Pan wybrany nowym Prezesem Zarządu
Głównego SUSC. „Poprawienie komunikacji między Zarządem Głównym
a członkami SUSC” – to zobowiązanie sformułowane wobec delegatów
przed głosowaniem. Jaki styl działania przyjmie nowy Zarząd Główny
Stowarzyszenia? Jakie priorytety będą obowiązywać w czasie VII
kadencji?
P.G.: Przede wszystkim w praktyce jest to moja obecność na spotkaniach członków
SUSC w województwach, jak choćby obecnie w Białymstoku czy dwa tygodnie
temu w Lublinie. Wybieram się także na kolejne spotkanie w Kaletce, a także
patrząc dalej, na pozostałe spotkania zgodnie z ustalonym terminarzem.
Najlepszym, według mnie, działaniem na starcie mojej kadencji jest właśnie
kontakt bezpośredni i deklaracja mojej dyspozycyjności – to ma dla mnie wartość
bezcenną. Chciałbym też wykorzystać zdobycze techniki i komunikować się ze
środowiskiem elektronicznie. Pozostali członkowie Zarządu także pozostają w
kontakcie głównie elektronicznym, tak by zawsze służyć sobie wzajemnym
wsparciem.
R: Rywalizujący w wyborach na Przewodniczącego pan Karol Lipiński
postulował w swoim programie zmianę statutu SUSC według, którego
Zarząd Główny automatycznie byłby poszerzony o przewodniczących
oddziałów terenowych co zapewni bieżące konsultacje działań Zarządu
z wszystkimi członkami. Jak się Pan zapatruje na takie działania?

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

1/4

BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 3/2016. Data emisji: 15.06.2016

P.G.: Jestem daleki od tego by dyskredytować takie postulaty. Lubię jak ktoś ma
konkretne pomysły i sposoby ich realizacji. Wiem, że do tej pory Prezesi oddziałów
SUSC byli zapraszani na spotkania Zarządu Głównego SUSC, takie poszerzone o
ich obecność. Jeżeli to nie będzie wystarczające do takiego ich prawnego
umocowania, to nie będę się sprzeciwiał działaniom by ten stan zmienić. Jak już
wspominałem, jestem otwarty na wszystkie propozycje zgłaszane nie tylko przez
Zarząd ale i członków SUSC
R: Czy Zarząd Główny zajmie się postulowanym przez usc w Krakowie
lobbowaniem w ministerstwach za zwiększeniem dotacji do zadań
zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz zmianami w
rozporządzeniu Prezesa R.M. w sprawie wynagrodzeń i wymagań
kwalifikacyjnym urzędników?
P.G.: Uważam, że tym temat ten leży po stronie kompetencji nadzoru, a konkretnie
Wydziałów Spraw Obywatelskich w Urzędach Wojewódzkich.
R: Zeszły rok był przełomowy w zakresie obowiązków stawianych przed
urzędami stanu cywilnego. Wprowadzeniem nowej Ustawy Prawo o
aktach stanu cywilnego utrudniło pracę wielu urzędom. Jakie sprawy
nowy Zarząd będzie chciał pilnie rozwiązać zarówno z DSO MSW jak i z
COI MC uznając je za najważniejsze w nowych warunkach?
P.G.: Począwszy od 1 marca 2015 r. weszliśmy w te zmiany dość dynamicznie, to
chyba też dzięki mojemu doświadczeniu informatycznemu – postanowiłem bowiem
nie odkładać tych nowych zadań na później tylko wejść w nie odważnie oczywiście
ze świadomością tego, iż nie będzie to łatwe zadanie. Zaowocowało to tym, iż
obecnie jestem członkiem zespołu powołanego przez Ministra Cyfryzacji przy COI
ds. projektowania zmian w aplikacji ŹRÓDŁO. W skład zespołu weszli ponadto:
członek Zarządu Rafał Bednarz kier. USC w Częstochowie oraz Ewa Iwańczuk z
USC m.st. Warszawy. Jestem bardzo zadowolony z przebiegu prac i szczególnie
cieszy mnie fakt, iż MC i COI korzystają z wiedzy i doświadczenia producentów
aplikacji wspierających. Ma to duże znaczenie, gdyż są to osoby nie tylko
merytorycznie przygotowane do kwestii programistycznych ale też znające
środowisko i jego potrzeby. Pomysł założenia takiego zespołu jest bardzo trafiony,
gdyż daje nadzieję na to ,iż zgłaszane od ponad roku do MC postulaty
Stowarzyszenia zostaną wzięte pod uwagę.
Do najważniejszych obecnie spraw, nad którymi pracuje zespół to przede
wszystkim poprawa ergonomii pracy w USC. Wśród spraw priorytetowych
wymienia się:
Podpis elektroniczny – proponowana zmiana ma dotyczyć jego formy
uproszczonej. Pojawi się możliwość tworzenia tzw. „paczek dziennych”, a więc
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wszystkie zadania, które nie będą związane z rejestracją bieżącą będą mogły być
zbierane w tzw. „paczkę dzienną” i zatwierdzane jednym pociągnięciem ręki.
Dotyczy to realizacji zleceń w ŹRÓDLE, oraz wniosków, które wpływają
korespondencyjnie lub są składane osobiście do urzędu. To zdecydowanie uprości
pracę i skróci czas przeznaczony do tej pory na każdorazowe podpisywanie
pojedynczego aktu. Pomysł ten pojawił się przy projektowaniu tzw. migracji
masowej, a dążeniem zespołu jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której w
tworzonej paczce będzie można umieszczać do kilkudziesięciu dokumentów z
księgi, której numer aplikacja ŹRÓDŁO otrzyma informacją zwrotną z aplikacji
wspierającej. Do tej pory nie było jasnego przekazu jak te księgi zakładać i wiele
urzędów numerowało swoje księgi według schematu np. Księga tom 1., Księga
tom 2. z danego roku urodzenia, dziś okazuje się, że powinna być to jedna księga
na cały rok – takie niedoprecyzowanie powodowało powstawanie wielu błędów.
Być może uda się przeforsować pomysł by Kierownik USC mógł zrobić porządek z
tą numeracją przy okazji wprowadzania poprawnej mapy tych ksiąg, tak aby
numery aktów w ŹRÓDLE były skorelowane z zapisami jakie istnieją w aplikacji
wspierającej. Dzięki tej czynności pytanie jakie pojawi się w aplikacji wspierającej:
Czy istnieje księga? otrzyma odpowiedź twierdzącą, a aplikacja wspierająca prześle
zwrotnie paczkę projektów aktów. W uproszczeniu będzie to wyglądało tak, iż
Kierownik USC będzie poddawał weryfikacji projekty aktów (kilkadziesiąt, kilkaset),
następnie nada im znaczniki, że są one zweryfikowane i gotowe do zatwierdzenia.
Co jest w tym przypadku kluczowe, to fakt, iż migracja masowa aktów będzie
odbywała się w tle i nie będzie blokowała bieżącej pracy w ŹRÓDLE.
Zmiany w PESEL-u – zespół będzie starał się optować za tym aby do PESELU
przenosić drugie imiona rodziców i ich nazwiska. Ważne jest także, aby przy
wydawaniu wielu odpisów z jednego aktu nie było konieczności powtarzania
czynności wprowadzania tożsamości osoby, której wydajemy dokument
tożsamości.
Wzmianki – Aby utworzyć katalog wzmianek (nie na zasadzie pełnej treści)
proponuje się aby w wzmiance pojawiły się takie elementy składowe jak:
−

Kierownik Urzędu….,

−

kiedy i na jakiej podstawie pobrano akt z danego USC,

−

który urząd dokonał sprawdzenia tego aktu,

−

kiedy akt został sprostowany,

−

jakie dane uległy sprostowaniu.
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Ważnym jest, aby sprostowane dane automatycznie pojawiły się jako zmienione.
Dobrym rozwiązaniem byłoby także ujednolicenie wzmianek dla wszystkich USC
(obecnie każdy urząd nanosi wzmianki po swojemu). Wszystkie te działania mają
na celu ograniczenie czynności wpisywania i wielokrotnego „klikania”.
Zmiana w ustawie Poasc – w myśl tego projektu, dopuszczona ma zostać
możliwość zatwierdzania migrowanych aktów przez pracowników upoważnionych
przez Kierownika USC. COI deklaruje, iż taka funkcjonalność pojawi się w ŹRÓDLE
już od 1 października 2016r. Niestety, nie wiadomo kiedy projektowana poprawka
wejdzie w życie, a ma ona umożliwić wykonanie wydruku z odpisów asc na nowym
formularzu z „aplikacji alternatywnych”. Aby taka możliwość mogła się pojawić
(przeznaczona zwłaszcza dla dużych USC), konieczna jest zmiana w
Rozporządzeniu, ponieważ nie określono sposobu nadawania numeru aktu przez
aplikacje alternatywne (po za ŹRÓDŁEM).
W wyniku podpisania dwa tygodnie temu umowy z MC dotyczącej masowej
migracji aktów, proponowane przez powołany zespół zmiany nabierają kluczowego
znaczenia w poprawieniu ergonomii pracy urzędników stanu cywilnego, a dla
dużych USC są wręcz priorytetowe. Obecnie kluczem do sukcesu dla Kierownika
USC rejestrującego w ŹRÓDLE jest poprawna organizacja pracy, dzięki której
sprawy nie będą odkładane na później - co skutkuje niejednokrotnie dużymi
opóźnieniami w obsłudze klientów.
Z Piotrem Gajewskim rozmawiał
Władysław Penar – Prezes TECHNIKA IT

Piotr Gajewski swoją pracę zawodową rozpoczynał w Specjalistycznym Ośrodku szkolnowychowawczym, gdzie pracował z dziećmi upośledzonymi. Następnie pracę zawodową (15 lat)
kontynuował jako wdrożeniowiec systemów informatycznych głównie dla firm z branży
motoryzacyjnej, a także jako nauczyciel akademicki przedmiotów informatycznych w Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, którą prowadzi do dnia dzisiejszego, godząc ją z
funkcją Kierownika USC w Ełku. Intensywne życie zawodowe wzbogaca także praca społeczna,
Piotr Gajewski jest radnym Rady Powiatu Ełckiego, a w obecnej kadencji pełni funkcję
Przewodniczącego Rady. Ponad to w roku 2011 kandydował do Senatu z ramienia Unii Prezydentów
Miast
Polskich
uzyskując
zaszczytne
15.000
głosów.
Piotr Gajewski jest także członkiem zespołu powołanego przez Ministra Cyfryzacji przy COI ds.
projektowania zmian w aplikacji ŹRÓDŁO.
1
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