
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, 2019-05-14 

Parentyzacja 

Wprowadzenie jednoznacznych relacji 

pomiędzy osobą a jego rodzicami wpisanymi 

w akcie urodzenia. 

Usługa informatyczna. 
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Podstawa prawna:  
 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o 

zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 696). 

 

Celem nowelizacji ustawy PASC jest dodanie do danych przy akcie urodzenia 

numerów PESEL rodziców, które będą wprowadzane z chwilą tworzenia aktu w 

BUSC oraz dodanie numerów PESEL rodziców, jeżeli zostały nadane, do zakresu 

gromadzonych danych w rejestrze PESEL. 

W rezultacie wprowadzone zostaną jednoznaczne relacje pomiędzy osobą a jego 

rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Zmiana ta ma na celu ułatwienie realizacji 

usług elektronicznych, dla których takie dane są wymagane.  

Jest to pierwszy etap zmian związanych z utworzeniem jednoznacznych relacji 

pomiędzy osobą a jego rodzicami. 

Równolegle będą trwały prace analityczne dla pozyskiwania danych o numerach 

PESEL rodziców również przy wykonywaniu innych czynności oraz możliwości 

masowego uzupełnienia tych danych, zwłaszcza w kontekście wdrażanego 

mechanizmu masowego przenoszenia aktów stanu cywilnego zgromadzonych w 

lokalnych systemach w urzędach stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego. 

W następnej kolejności będą wprowadzane powiązania dla osób urodzonych 

przed wejściem w życie ustawy, ale jest to uzależnione od tempa zapełniania bazy 

Rejestru Stanu Cywilnego (RSC) aktami stanu cywilnego. 

W celu przyspieszenia tego procesu został wdrożony mechanizm masowej migracji 

aktów z lokalnych aplikacji urzędów stanu cywilnego do RSC. 

Źródło: uzasadnienie projektu ustawy. 
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Usługa informatyczna: 
 

Automatyczne uzupełnienie numerów PESEL przechowywanych przy aktach stanu 

cywilnego w lokalnej bazie danych USC 

 

 Obsługę parentyzacji w SRP uruchomiono w dniu 01.12.2018r. 

 Aktualizacja SRP wprowadziła możliwość tworzenia powiązań pomiędzy 

dziećmi i ich rodzicami w Systemie Rejestrów Państwowych. 

 Nowa funkcja w Systemie Rejestrów Państwowych umożliwia tworzenie 

powiązania „parentyzacyjnego” w sposób automatyczny, po wprowadzeniu 

przez urzędnika numeru PESEL rodziców przy akcie urodzenia w module 

BUSC i danych urodzenia w rejestrze PESEL. 

 Usługa wykonywana jest przez firmę Technika IT, jednorazowo, na 

zamówienie. 

 Wykonanie usługi polega na automatycznym uzupełnieniu numerów 

PESEL przechowywanych przy aktach stanu cywilnego zapisanych w lokalnej 

bazie danych USC, w oparciu o dane pochodzące z Systemu Rejestrów 

Państwowych (rejestr PESEL). 

 Po wykonaniu usługi Zamawiający otrzyma raport z zestawieniem 

wprowadzonych zmian w lokalnej bazie danych USC. 

 Zakres prac wykonywanych w ramach usługi: 

- Przypisanie numeru PESEL dziecka z SRP do jego aktu urodzenia. 

- Przypisanie numeru PESEL matki z SRP do aktu urodzenia dziecka. 

- Przypisanie numeru PESEL ojca z SRP do aktu urodzenia dziecka. 

- Przypisanie numeru PESEL mężczyzny z SRP do aktu małżeństwa. 

- Przypisanie numeru PESEL kobiety z SRP do aktu małżeństwa. 

- Przypisanie numeru PESEL osoby zmarłej z SRP do jej aktu zgonu. 

 Do wykonania usługi wykorzystane zostaną:  

- usługi sieciowe SRP (subskrypcja inicjalna), 

- dedykowane oprogramowanie Technika IT (PeselUSC). 
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 Dane z rejestru PESEL pobrane zostaną do tymczasowej, lokalnej bazy 

danych, a następnie użyte do uzupełnienia numerów PESEL w bazie danych 

Aplikacji Wspierającej (PB_USC lub AA_USC). Po wykonaniu usługi 

tymczasowa baza danych jest usuwana. 

 Usługa może być wykonana zdalnie przy wykorzystaniu bezpiecznego 

połączenia internetowego (VPN). 

 Przypisanie numeru PESEL do osoby w lokalnej bazie danych Aplikacji 

Wspierającej (PB_USC lub AA_USC) wykonywane przy spełnieniu kryteriów 

na które wpływ ma również Zamawiający. 

 Przypisanie numeru PESEL do osoby w lokalnej bazie danych Aplikacji 

Wspierającej (PB_USC lub AA_USC) wykonywane przy spełnieniu kryteriów 

na które wpływ ma również Zamawiający. 

 Przypisanie numeru PESEL do osoby w lokalnej bazie danych Aplikacji 

Wspierającej (PB_USC lub AA_USC) wykonywane przy spełnieniu kryteriów 

na które wpływ ma również Zamawiający. 

 Domyślne kryteria przypisania nr PESEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Działania kontrolne: 

- Porównanie danych osoby urodzonej na bazie numeru PESEL. 

- Porównanie danych matki osoby urodzonej na bazie numeru PESEL. 

- Porównanie danych ojca osoby urodzonej na bazie numeru PESEL. 

- Porównanie danych małżonka na bazie numeru PESEL. 

- Porównanie danych żony na bazie numeru PESEL. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKA IT Sp. z o.o. 

 

ul. Toszecka 2 

44-102 Gliwice 

 

NIP: 631-259-22-84 

REGON: 241235653 

KRS: 0000737518 

Sprzedaż usług 

 
 oprogramowanie@technikait.com.pl 

 32 338 38 58 

 32 338 38 71 
 

Sekretariat 

 
 sekretariat@technikait.com.pl 

 32 338 38 70 

 32 338 38 71 

www.technikait.com.pl 


