St wor zenie warunków
do „odmiejscowienia”
obsługi oby watela
Rozmowa z Grzegorzem Fiukiem,
p.o. z-ca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Rejestrów MSWiA,
odpowiedzialnym za projekt PESEL 2.

Tomasz Szetyński: Co my, obywatele (osoby fizyczne),

uzyskamy dzięki temu systemowi?
Grzegorz Fiuk: Realizacja Programu PESEL2 w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyni się do ułatwienia i uproszczenia szeregu czynności administracyjnych
i pozwoli na wyeliminowanie bezpośredniego i osobistego udziału obywatela lub przedsiębiorcy.
T.Sz.: Na czym to będzie polegać?
G.F.: Dzięki systemowi PESEL2 będzie możliwe ograniczenie ilości wydawanych zaświadczeń, poświadczeń, odpisów, wypisów poprzez zapewnienie dostępu
do wiarygodnych i aktualnych danych gromadzonych
w bazach centralnych zainteresowanym urzędom administracji publicznej i innym upoważnionym instytucjom
oraz podmiotom z zakresie określonym przez przepisy
prawa.
T.Sz.: Czy obywatele nie będą już przypisani do jednego
urzędu, tak jak obecnie?
G.F.: System umożliwi stworzenie warunków do „odmiejscowienia” obsługi obywatela polegającej na umożliwieniu świadczenia szeregu czynności administracyjnych
związanych m.in. ze stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydawania zaświadczeń
i odpisów w dowolnym urzędzie gminnym, a nie tylko
w urzędzie właściwym dla obywatela. Będzie także możliwość automatycznej aktualizacji i przekazywania określonych danych między systemami informatycznymi bez
potrzeby czynienia tego przez obywatela (np. w związku
ze zmiana miejsca zamieszkania) – dane z rejestru PESEL
będą mogły być przekazywane do innych systemów sektora publicznego lub pobierane przez te systemy przy
wykorzystaniu technik teleinformatycznych.
T.Sz.: Czy numer PESEL będzie uniwersalnym identyfikatorem obywatela?
G.F.: Poprzez budowę systemu PESEL2 dążymy do tego,
aby obywatel w realizacji czynności urzędowych oraz przy
korzystaniu z innych usług publicznych mógł posługiwać

się jednym uniwersalnym identyfikatorem
(Nr PESEL) a w przyszłości opartym o niego
elektronicznym identyfikatorem. Inne obecne
identyfikatory (np.
NIP, ZUS, KRUS) byłyby wewnętrznymi
identyfikatorami systemów resortowych
i branżowych. Podejmowane będą także działania aby rejestr PESEL pełnił
role rejestru referencyjnego i wraz z rejestrem podatników NIP oraz rejestrem identyfikacji przestrzennej i terytorialnej stanowił podstawę do rozwoju różnorodnych
usług świadczonych przez administrację publiczną drogą
elektroniczną dla obywateli i podmiotów gospodarczych
i spełniał wymagania interoperacyjnosci.
T.Sz.: Jakie usługi on-line będzie realizował system
PESEL2?
G.F.: System będzie realizował dwa rodzaje usług
on-line: bezpośrednie, takie jak możliwość składania
wniosków urzędowych za pomocą technik internetowych (rejestracja wniosku, pełna interakcja obywatel –
urząd), udostępnianie danych on-line dla osób fizycznych
i uprawnionych podmiotów, po wprowadzeniu podpisu
kwalifikowanego z możliwością pełnych rozliczeń finansowych, dostęp on-line do wydanych i unieważnionych
dokumentów – wzorem innych krajów udostępnienie list
skradzionych lub unieważnionych dokumentów, elektroniczne składanie wniosków i pism do DRR, DSO,
DIT MSWiA (dane, dokumenty), czy możliwość uzyskania skróconego odpisu aktu stanu cywilnego w każdym
urzędzie stanu cywilnego (brak właściwości miejscowej),
oraz pośrednie: udostępnianie danych dla Biur Informacji Gospodarczej, udostępnianie danych dla podmiotów
komercyjnych, usługi o charakterze publicznym, weryfikacja osobowych danych adresowych on-line i przeprowadzanie transakcji. Takie usługi zostały zawarte zostały
we wniosku o dofinansowane ze środków UE i będą
musiały być zrealizowane do połowy 2008 r. Mamy
zamiar rozszerzyć zakres usług w ramach tego projektu
oraz systematycznie w następnych okresach, Szczegóły rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i organizacyjnych systemu zostaną opracowane do końca br
w ramach projektu architektury przy aktywnym udziale
Rady Konsultacyjnej oraz środowisk samorządowych
i gospodarczych.
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