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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Dot. pisma z 3 lipca br. w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana
Wadima Tyszkiewicza podczas 13. posiedzenia Senatu RP (BPS/043-13-429-MC/20) wpływ do MC 13 lipca br.
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przesłanym oświadczeniem złożonym przez Senatora Wadima Tyszkiewicza w
sprawie poparcia stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych
dotyczącego podjęcia prac legislacyjnych oraz informatycznych umożliwiających
zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w urzędach stanu cywilnego
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji w bieżącym roku dwukrotnie udzieliło
odpowiedzi na wystąpienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w
tym zakresie. W pismach Ministerstwo Cyfryzacji potwierdzało potrzebę wdrożenia
nowych rozwiązań informatycznych w procesach obsługi spraw urzędowych, w tym z
zakresu rejestru stanu cywilnego, zwłaszcza z uwagi na nowe warunki i obostrzenia
związane ze stanem epidemicznym. Zostały wskazane podejmowane działania i
analizowane rozwiązania, w tym wykorzystanie dowodu osobistego z warstwą
elektroniczną w procesach obsługi spraw urzędowych.
Pomimo konieczności poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na zmiany w
systemach oraz zakup dodatkowej infrastruktury a także wypracowania koniecznych
zmian legislacyjnych, Ministerstwo Cyfryzacji również zauważa korzyści wynikające z
wprowadzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych w urzędach stanu cywilnego,
związane z:





ograniczeniem dokumentacji papierowej,
ułatwieniami dla obywateli w załatwianiu spraw urzędowych,
skróceniem czasu obsługi
oraz poprawą jakości danych z powodu wyeliminowania pomyłek przy ręcznym
przenoszeniu danych.
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W tym miejscu nadmieniam, że w Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowany został przegląd
aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz
wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych. Propozycje w tym
zakresie zbierane były do końca czerwca br. Warto przy tym podkreślić, iż Ministerstwo
Cyfryzacji zaproponowało ujęcie również takich działań jak dalsza integracja Systemu
Rejestrów Państwowych z rejestrami i systemami innych ministerstw w zakresie wymiany
danych w celu eliminowania dokumentów papierowych i przyśpieszenia obiegu
informacji, np. przekazywanie z rejestrów sądowych danych o rozwodzie do rejestru stanu
cywilnego, podczas prac nad przygotowaniem długoterminowych strategii rozwoju (np.
Strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030), jak również podczas programowania
nowej perspektywy finansowania projektów cyfryzacyjnych.
Należy zaznaczyć, że mamy na uwadze również inne postulaty zgłaszane przez Urzędy
Stanu Cywilnego, takie jak analiza zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego1 wraz z przepisami wykonawczymi pod
kątem wprowadzenia alternatywnych rozwiązań legislacyjnych, skutkujących
udostępnieniem załatwienia poszczególnych czynności prawnych w innej formie niż tylko
osobistej, np. formie usługi elektronicznej. Właściwym kierunkiem rozwoju usług
elektronicznych są usługi transakcyjne, których potencjał tkwi w załatwianiu spraw
związanych z wydawaniem dokumentów stanowiących zaświadczenia, odpisy, wtórniki
jak np. zaświadczenie o stanie cywilnym, w postaci elektronicznej.
Ministerstwo Cyfryzacji podtrzymuje chęć nawiązania współpracy z przedstawicielami
urzędów stanu cywilnego w celu wypracowania szczegółowych propozycji cyfryzacji
poszczególnych procesów rejestracji stanu cywilnego. Do kontaktu w tej sprawie została
wskazana p. Katarzyna Kopytowska, Dyrektor Departamentu Zarzadzania Systemami2.
Eksperci z Wydziałów: Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych oraz Zarządzania
Danymi i Jakości Usług Departamentu Zarządzania Systemami, zostaną włączeni do
wspólnych prac. Niemniej jednak taka współpraca jest już możliwa, chociażby w ramach
zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz
strony samorządowej.
Odnosząc się do poruszonej kwestii jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do
wykorzystywania przez instytucje publiczne usługi sieciowej pozwalającej na samodzielne
uzyskiwanie przez te instytucje odpisów aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu
Cywilnego do załatwianych spraw, wyjaśniam, że na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji3 przedstawione zostały informacje niezbędne dla uzyskania dostępu do Rejestru
Stanu Cywilnego w tym celu. Ze strony Ministerstwa Cyfryzacji podejmowane są, jak
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020 poz. 463).
Kontakt pod nr telefonu - 22 245-54-12
3 Link do strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianiedanych-z-rejestru-urzedu-stanu-cywilnego
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również podejmowane będą w przyszłości, działania promujące wykorzystywanie przez
instytucje publiczne tworzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji narzędzi, ułatwiających
załatwianie przez obywateli spraw urzędowych.
Z wyrazami szacunku,
Minister Cyfryzacji
Marek Zagórski
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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