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Do przygotowania prezentacji wykorzystano zbiorcze zestawienia opracowane przez
Urząd Statystyczny w Olsztynie oraz publikacje Głównego Urzędu Statystycznego
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Technika IT Spółka Akcyjna
 Technika IT SA, została zawiązana 01.07.2009 r. przez podział spółki PTH
„TECHNIKA” sp. z o.o. , stając się jej prawnym następcą w prowadzeniu
działalności w zakresie systemów informatycznych i telemetrycznych
 Od 20 lat na rynku, od 18 lat w urzędach stanu cywilnego,
 25 pracowników,
 Certyfikat ISO 9001:2000,
 Autorski system do rejestracji stanu cywilnego (PB_USC) w ponad 1200
USC,
 Autorski system Ewidencji Ludności w 200 urzędach miast i gmin,
 Rozwiązania integrujące systemy IT administracji samorządowej w
oparciu o zasoby USC i Ewidencji Ludności.
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Gromadzenie danych statystycznych – podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. 2008 r., Nr 221, poz. 1436)
PBSSP w obszarze „1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE”:
Temat badania

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Urodzenia
Dzietność

urzędy stanu cywilnego

dokument administracyjny „Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka” - dane
jednostkowe; w postaci elektronicznej lub papierowej

MałŜeństwa

urzędy stanu cywilnego

DN-1 - Karta statystyczna zawarcia małŜeństwa - dane jednostkowe; w postaci
elektronicznej

Rozwody
Separacje

sądy okręgowe

D-R1 - Karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu - dane
jednostkowe; w postaci elektronicznej
D-S1 - karta statystyczna dotycząca prawomocnego:
1. orzeczenia separacji,
2. zniesienia separacji;
dane jednostkowe; w postaci elektronicznej

Zgony.
Umieralność
Trwanie Ŝycia

urzędy stanu cywilnego

Karta statystyczna do karty zgonu - dane jednostkowe; w postaci elektronicznej lub
papierowej
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Gromadzenie danych statystycznych – wsparcie IT dla podmiotów
Od stycznia 2009 na stronie GUS: http://form.stat.gov.pl/formularze/2009/index.htm
są opublikowane:


Wzory dokumentów elektronicznych (xsd) dla usc i so, które zdecydują się
tworzyć dokumenty elektroniczne dla GUS we własnym zakresie
wykorzystując eksploatowane wcześniej systemy IT do rejestracji zdarzeń
demograficznych,



Aplikacje „offline” dla pozostałych podmiotów:
APUSC – Aplikacja Podstawowa dla USC
APSAD – Aplikacja Podstawowa dla sądów okręgowych



Aplikacje obejmują: oprogramowanie, bazę danych ze słownikami,
dokumentację dot. instalacji, konfiguracji, polityki bezpieczeństwa, podręcznik
uŜytkownika.

Aplikacje „offline” APUSC i APSAD zostały wyprodukowane przez firmę Technika na
zlecenie GUS.
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Procesy związane z rejestracją urodzenia, małŜeństwa, zgonu
Jedn. SłuŜby Zdrowia

Administracja lokalna (urząd miasta / gminy)

Administracja centralna

2261 USC
SISP
SISPGUS
GUS
Zgłoszenie
Zgłoszenie
urodzenia
urodzenia
lub
lubzgonu
zgonu

Rejestracja
Rejestracja
urodzenia
urodzenialub
lub
zgonu
zgonu

APUSC

Aktualizacja
Aktualizacja
Ewidencji
Ewidencji
Ludności
Ludności

Aktualizacja
Aktualizacja
PESEL
PESEL//
pl.ID
pl.ID

Aktualizacja
Aktualizacja
innych
innych
rejestrów
rejestrów

SISP
SISPGUS
GUS
Rejestracja
Rejestracja
małŜeństwa
małŜeństwa

APUSC

Aktualizacja
Aktualizacja
Ewidencji
Ewidencji
Ludności
Ludności

Aktualizacja
Aktualizacja
PESEL
PESEL//
pl.ID
pl.ID

Aktualizacja
Aktualizacja
innych
innych
rejestrów
rejestrów
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Procesy związane z rejestracją rozwodu, separacji, zniesienia separacji
Sądy okręgowe

62 wydz. SO

Administracja lokalna (urząd miasta / gminy)

Administracja centralna

2261 USC
SISP
SISPGUS
GUS

Orzeczenie
Orzeczenie
rozwodu
rozwodu

APSAD

Orzeczenie
Orzeczenie
separacji
separacji
zn.
zn.separacji
separacji

Rejestracja
Rejestracja
rozwodu
rozwodu

Aktualizacja
Aktualizacja
Ewidencji
Ewidencji
Ludności
Ludności

Aktualizacja
Aktualizacja
PESEL
PESEL//
pl.ID
pl.ID

Aktualizacja
Aktualizacja
innych
innych
rejestrów
rejestrów

SISP
SISPGUS
GUS

APSAD
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Kumulacja liczby rejestrowanych dokumentów w duŜych USC
W ciągu 7 miesięcy 2009 roku:

liczba
dok.

2261 USC przekazało do GUS
ponad 549 tys. dokumentów
dot. urodzeń, małŜeństw i zgonów,
(łącznie: papierowych i elektronicznych)

Zg.
liczba USC

Mał.
Ur.

Większość zdarzeń, zwłaszcza urodzeń
pochodziła z duŜych USC, czyli takich, które
zarejestrowały powyŜej 300 zdarzeń łącznie
(U+M+Z)

Większość USC zarejestrowała mniej niŜ 100
zdarzeń łącznie (U+M+Z), w tym 505 USC nie
zarejestrowało Ŝadnego urodzenia.
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Poziom wykorzystania elektronicznej sprawozdawczość po 7 miesiącach
Urodzenia (śr. 32,7% el.)

MałŜeństwa (śr. 93,4% el.)

Zgony (śr. 35,6% el.)

DuŜe USC – nieco lepszy wskaźnik „elektronizacji” w zakresie obowiązkowym (małŜeństwa)
Małe USC – lepszy wskaźnik w zakresie nieobowiązkowym (urodzenia, zgony)
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Zidentyfikowane problemy wdroŜeniowe i eksploatacyjne
W 2009 roku klientom Techniki udostępniono nową wersję oprogramowania dla USC
umoŜliwiającą wysyłkę dokumentów elektronicznych do GUS (w zakresie urodzeń,
małŜeństw i zgonów).
Napotkane problemy:
Zbyt sztywne reguły walidacji dla aktów nietypowych (zwłaszcza z tzw.
„czynnikiem zagranicznym”)
Niezgodność uŜytych nazw miejscowości z aktualnym katalogiem SIMC
rejestru TERYT:


Nazwy wpisane zgodnie z regułami walidacji dla systemu PESEL pochodzące z systemów Ewidencji Ludności zintegrowanych z USC



Nazwy wpisane bez automatycznej walidacji - pochodzące z
dokumentów wypełnianych „ręcznie” w jednostkach słuŜby zdrowia

Kumulacja duŜej liczby wdroŜeń (1200 USC) w krótkim czasie (1,5 miesiąca)
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Zidentyfikowane problemy wdroŜeniowe i dynamika zmian
Urodzenia, styczeń 2009
Technika
Technika

Urodzenia, czerwiec 2009
Inni
Inni dostawcy
dostawcy

APUSC
APUSC

Technika
Technika
papier
papier
papier
papier
APUSC
APUSC

Aktualnie formularz „Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka” - Dział I jest wypełniany „ręcznie” w
jednostce słuŜby zdrowia (JSZ).
Tworzenie dokumentu elektronicznego przez USC napotyka na problemy techniczne i
kompetencyjne – niezbędne jest rozwiązanie systemowe, polegające na rejestracji tych danych w
postaci elektronicznej przez JSZ).
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Zidentyfikowane problemy wdroŜeniowe i dynamika zmian
MałŜeństwa, styczeń 2009
inni
inni dostawcy
dostawcy

MałŜeństwa, czerwiec 2009
inni
inni dostawcy
dostawcy

papier
papier

papier
papier

Technika
Technika

APUSC
APUSC
Technika
Technika

APUSC
APUSC

PoniewaŜ wysyłanie danych statystycznych o małŜeństwach jest w 2009 r. obowiązkowe, to małe,
„niezinformatyzowane” USC miały w pierwszych miesiącach problemy z pozyskaniem sprzętu oraz
dostępu do internetu.
W trosce o bezpieczeństwo część USC wypracowała „tryb przełączeniowy”: stanowisko z
oprogramowaniem APUSC jest przemiennie podłączone albo do internetu, albo do LAN
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Zidentyfikowane problemy wdroŜeniowe i dynamika zmian
Zgony, styczeń 2009
Technika
Technika

Zgony, czerwiec 2009
inni
inni dostawcy
dostawcy

APUSC
APUSC

Technika
Technika

papier
papier
papier
papier

APUSC
APUSC

Teraz formularz „Karta zgonu” składa się z trzech części, kierowanych do trzech róŜnych adresatów, a połowa
kaŜdej z tych części jest wypełniana „ręcznie” w jednostce słuŜby zdrowia (JSZ).
Tworzenie dokumentu elektronicznego przez USC napotyka na problemy techniczne i kompetencyjne – niezbędne
jest rozwiązanie systemowe, polegające na rejestracji danych w postaci elektronicznej przez JSZ.
Aktualnie przyczyny zgonu nie są przesyłane do GUS w postaci dokumentu elektronicznego – do lekarzy
orzeczników GUS trafiają cyfrowe „obrazy” odpowiedniego fragmentu karty zgonu.
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WdroŜenie oprogramowania APSAD we wszystkich sądach okręgowych
Rozwody, I kw. 2009

Rozwody, II kw. 2009
papier
papier

papier
papier

APSAD
APSAD

APSAD
APSAD

Separacje, I kw. 2009

Separacje, II kw. 2009
papier
papier

papier
papier

APSAD
APSAD

APSAD
APSAD

Według posiadanych informacji dane są wprowadzane do APSAD ręcznie z akt sprawy, bez integracji z sądowymi
systemami IT (wysoki poziom bezpieczeństwa, mały zakres danych moŜliwych do przeniesienia)
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Podsumowanie
W rozwiązaniach wspierających elektroniczną sprawozdawczość w zakresie
zdarzeń demograficznych trzeba poprawić reguły walidacji dla aktów
nietypowych,
Wprowadzony w 2009 r. obowiązek przesyłania danych statystycznych w postaci
elektronicznej spowodował włączenie ok. 600 dotychczas
„niezinformatyzowanych” USC do infrastruktury teleinformatycznej państwa,
Aplikacje w USC funkcjonują na styku rozwiązań IT resortów: spraw
wewnętrznych, zdrowia, sprawiedliwości oraz GUS, co czasem skutkuje brakiem
spójności wymagań,
W celu zaprowadzenia ładu informacyjnego niezbędnego do realizacji takich
projektów jak „pl.ID – polska ID Karta” czy Spis Powszechny 2011 konieczne jest
doprowadzenie do:


Wysokiej zgodności danych adresowych zgromadzonych w systemach IT
administracji publicznej z katalogami rejestru TERYT



Pełnej zgodności katalogu SIMC rejestru TERYT z wykazem urzędowych nazw
miejscowości i ich części ... ale kiedy ten wykaz zostanie opublikowany ?
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Wnioski (1) – uzgodnić rejestr TERYT i wykaz urzędowych nazw miejscowości
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1612 z. p. zm.)
Na podstawie art. 7 ust. 1 w kolejnych rozporządzeniach publikowane są tylko same zmiany, w postaci
nieprzydatnej do przetwarzania w systemach IT:

Tylko
Tylko tej
tej informacji
informacji
brak
brak w
w katalogu
katalogu
SIMC
SIMC rejestru
rejestru TERYT,
TERYT,
aby
aby wydrukować
wydrukować zz
niego
niego wykaz
wykaz
urzędowych
urzędowych nazw
nazw
miejscowości
miejscowości ii ich
ich
części
części

Natomiast brak wykazu, o którym mowa w Art. 9., pkt 1. „Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w
terminie pięciu lat od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz urzędowych nazw
miejscowości i ich części …”
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Wnioski (2) – usprawnić procesy związane z rejestracją urodzenia i zgonu
Jedn. SłuŜby Zdrowia

Administracja lokalna (urząd miasta / gminy)

Administracja centralna

SISP
SISPGUS
GUS
Zgłoszenie
Zgłoszenie
urodzenia
urodzenia
lub
lubzgonu
zgonu
eKarta Urodz.
eKarta Zgonu

Rejestracja
Rejestracja
urodzenia
urodzenia
lub
lubzgonu
zgonu
Nowa
Aplikacja
USC

Aktualizacja
Aktualizacja
Ewidencji
Ewidencji
Ludności
Ludności

Aktualizacja
Aktualizacja
PESEL
PESEL//
pl.ID
pl.ID

Aktualizacja
Aktualizacja
innych
innych
rejestrów
rejestrów

Od stycznia do lipca 2009 roku 338 USC czyli 15% urzędów zarejestrowało 98,4% urodzeń.
Integracja systemów IT SłuŜby Zdrowia z systemami USC będzie najbardziej efektywna, kiedy
rozpocznie się od tych USC, które mają w swoim okręgu zlokalizowane odpowiednie oddziały
szpitalne.
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Dziękuję za uwagę

zapraszam na portale:
www.technikait.com.pl
www.usc.pl
kontakt: j.wojtala@technikait.com.pl
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