
 
 
 
 
 
 
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

15:00 
Otwarcie konferencji 

 wystąpienia przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych 
 wręczenie nagród w konkursie Złota@2006 „Samorządowy 

Lider Elektronicznej Administracji” 

IDZIE e-AWANGARDA KIJEM SIĘ PODPIERA…  

Labirynty prawne innowacyjnych wdrożeń elektronicznej administracji 

Niespójność polskiego prawa oraz brak standaryzacji silnie negatywnie wpływają na możliwości transformacji tradycyjnej administracji 
w eGovernment. Sesja poświęcona będzie uwarunkowaniom prawnym wdrożeń systemów elektronicznej administracji w Polsce: 

 podstawowe problemy prawne wdrażania eGovernment w Polsce  
 lista koniecznych zmian w polskim prawie warunkowanych  efektywnym wdrażaniem usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną – ograniczenia prawne w dostępie lokalnych e-systemów do systemów centralnych [np. rejestrów]  
 co wynika z prawa: jak przygotować urzędy administracji publicznej do realizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz ustawy o 

informatyzacji podmiotów świadczących usługi publiczne  
 czy powstaną polskie Krajowe Ramy Interoperacyjności? Czego możemy nauczyć się z dobrych praktyk krajów „starej UE”: Wlk. 

Brytanii, Austrii i Danii? Ujednolicenie definicji procedur administracyjnych oraz zdefiniowanie standardów interoperacyjności jako 
motor rozwoju elektronicznej administracji w Polsce 

 czy możliwa jest algorytmizacja prawa? 

Tematyka 

Wystąpienia 

Panel dyskusyjny 

I sesja plenarna 

15:30 Wprowadzenie 

15:40 Referat programowy 

16:10 Koreferat przedstawiciela administracji centralnej  

16:30 Koreferat przedstawicieli administracji lokalnej  

16:50 Koreferat przedstawiciela środowiska prawniczego  

17:10  Koreferat przedstawiciela sektora ICT 

15:30 
17:30 
 
Panel dyskusyjny tygodnika POLITYKA  

 

19:00  Kolacja 



 

 
 

 

POLSKA - KRAJ BIUROKRATYCZNEJ MORDĘGI?   

Czy administracja publiczna dba o satysfakcję swoich „klientów”: obywateli i 
przedsiębiorców  

II sesja plenarna 

 

W latach 2007-2013 na regionalne projekty na rzecz społeczeństwa informacyjnego wydamy ponad 4 mld złotych. Tymczasem już w 
latach 2004-2006 silny wzrost nakładów na wdrażanie systemów elektronicznej administracji nie spowodował odpowiedniego wzrostu 
akceptacji dla takich inwestycji u mieszkańców oraz wzrostu zadowolenia przedsiębiorców ze świadczonych e-usług. Jak oraz jakie 
systemy należy wdrażać w pierwszej kolejności, aby zwiększać satysfakcję „klientów” administracji publicznej? Jakie są mechanizmy 
podejmowania decyzji przez decydentów samorządowych?   

 prezentacja wyników badań nad „customer satisfaction”  - wytypowanie głównych czynników uruchamiających zadowolenie 
mieszkańców 

 zapotrzebowanie Polaków na usługi eGovernment, eHealth i eLearning na tle innych krajów UE – prezentacja wyników projektu 
eUser 

 czy w polskiej rzeczywistości możliwe są nowe e-usługi z wykorzystaniem systemów informatycznych administracji publicznej?  
 „gorące tematy” lata 2006:  

o wdrożenie podpisu elektronicznego – co to tak naprawdę znaczy? Czym jest obieg dokumentów?   
o realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów świadczących usługi publiczne 

 wielkie sukcesy „grubych porażek” – czy potrafimy właściwie oceniać realizację wdrożeń projektów eGovernment? Jakie są kryteria 
oceny projektów przez „klientów” administracji?  

 decyzje oparte na wiedzy, czy grach politycznych – doświadczenia samorządowe 

Tematyka 

Wystąpienia 

10:00 
10:10 Referat programowy przedstawiciela sektora ICT  

10:40 Prezentacja wyników projektu eUser  

11:00 Koreferat przedstawiciela Urzędu Służby Cywilnej  

11:20 Koreferat przedstawiciela sektora ICT  

11:40 Koreferat przedstawicieli samorządu i MSWiA   
Panel dyskusyjny 

 

12:00 
 
Panel dyskusyjny dziennika PULS BIZNESU 

 

13:00  Obiad 



 

III sesja plenarna 

 

Przewodniczą

Plan Informa
lata oraz pre
do realizacji 
administracji
Planu Inform
strategiami r

 najważn
ramach 

 projekty
 wsparcie

W trakcie ses
opiniotwórczy

Tematyka 

Wystąpien

Panel dysk

 

c

1

1

1

1

c

1

1

1

1

14:30 

PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA, CZY PROGRAM MODERNIZACJI 
ADMINISTRACJI? 
Rola samorządów regionalnych i lokalnych w procesach modernizacyjnych 
państwa
 

 

cy:  Grzegorz Bliźniuk [podsekretarz stanu w MSWiA], Władysław Ortyl [sekretarz stanu w MRR], 
Krzysztof Głomb [prezes SMWI] 

tyzacji państwa definiuje nową krajową strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego na nadchodzące 
zentuje przedsięwzięcia na rzecz rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, planowane 
przez Rząd RP. Czy taki jego zakres oznacza, iż możemy zrezygnować z „programu modernizacji 

” – rozumianej jako stymulator rozwoju regionalnego i lokalnego opartego na ICT? Jakie jest powiązanie 
atyzacji z Narodowym Planem Rozwoju, regionalnymi strategiami innowacyjności oraz regionalnymi 

ozwoju społeczeństwa informacyjnego?  
iejsze projekty centralne, regionalne i lokalne – prezentacja dobrych praktyk projektów finansowanych w 
polityki strukturalnej w latach 2004-2006 
 na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Narodowym Programie Rozwoju na lata 2007-2013 
 MSWiA dla projektów samorządowych wynikające z ustawy o informatyzacji… 
ji zaprezentowane zostaną stanowiska wobec Planu Informatyzacji różnych gremiów oraz środowisk 
ch a także propozycje zmian w dokumencie. 

ia 
I 
zęść Modernizacja administracji a Plan Informatyzacji państwa 

4:30  Referat programowy MSWiA  

5:00 Koreferat Rady Informatyzacji  

5:20  Koreferat organizacji sektora ICT [PIIiT, KIG] 

5:40 Koreferat przedstawiciela organizacji samorządowych  

II 
zęść Problematyka e-Rozwoju w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 

6:00 Referat programowy MRR 

6:30 Koreferat przedstawiciela firm sektora ICT 

6:50 Koreferat przedstawiciela samorządu regionalnego 

7:10 Koreferat przedstawiciela samorządu lokalnego  
 usyjny 
20:00  X Jubileuszowy Bal Internauty 
17:30 
 
Panel dyskusyjny tygodnika COMPUTERWORLD  



 

 
          
 

POSTAWMY NA e-ROZWÓJ REGIONALNY 

Jak realizować efektywnie innowacyjne projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych  

Seminaria paralelne 

 problematyka rozwoju SI w NPR na lata 2007-2013 – stan prac nad dokumentem 
 problematyka SI w Regionalnych Planach Operacyjnych 16 województw – przegląd  
 regionalne strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2007-2013  - ich rola w planowaniu e-Rozwoju 
 stworzenie ogólnopolskiego zespołu roboczego (sieci) na rzecz efektywnych wdrożeń projektów dla e-Rozwoju regionalnego 
 informacja o działaniach Punktu Konsultacyjnego dla Samorządów  w zakresie projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, współfinansowanych w ramach polityki strukturalnej 

Tematyka 

Uczestnicy 

 kierownicy projektów realizowanych w ramach działania 1. 5 ZPORR w latach 2005-2007 – ze strony 
beneficjentów końcowych oraz firm, które realizują projekt 

 dyrektorzy wydziałów odpowiedzialnych za rozwój SI w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, miejskich i 
starostwach powiatowych 

 członkowie władz samorządowych – decydenci 
 specjaliści rozwoju regionalnego 

STRACH PRZED 17 SIERPNIA  

Obowiązkowe wdrożenia systemów: Biuletynu Informacji Publicznej, obiegu 
dokumentów i podpis elektroniczny w urzędach administracji lokalnej   

Przewodniczący:  Kajetan Wojsyk [wiceprezes SMWI], przedstawiciel MSWiA odpowiedzialny za BIP 

10:00 

Przewodniczący:

Tematyka 

 dobre i złe praktyki wdrażania BIP, podpisu elektronicznego i obiegu dokumentów 
 plany MSWiA odnośnie krajowej architektury BIP i wsparcia samorządów  we wdrożeniach e-podpisu 
 styk „samorząd – rząd” - jak udostępnić samorządom i innym podmiotom publicznym dostęp do rejestrów państwowych w celu 

wdrożenia „nowych usług” 
 przykłady projektów zapewniających interoperacyjność systemów centralnych – regionalnych i lokalnych 
 czy gminom wystarczy „elektroniczny dziennik podawczy”? Jak efektywnie inwestować w obieg dokumentów? Czy korzystać z ofert 

‘bezkosztowych’ wdrożeń elektronicznego obiegu dokumentów?  
 projekty eGovernment w modelu ASP 

 

10:00 
Uczestnicy
 info
 oso
 ope
 prz
 urz
rmatycy samorządowi 
by zaangażowane w planowanie i realizację projektów informatycznych 
ratorzy BIP w instytucjach i urzędach sektora publicznego 
edstawiciele producentów rozwiązań elektronicznego obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego 
ędnicy odpowiedzialni za zdefiniowanie procedur zaimplementowanych w obiegach dokumentów 
  Krzysztof Głomb [prezes SMWI], Jan Olbrycht [poseł do Parlamentu  
Europejskiego], Marek Słowikowski [dyrektor Departamentu Systemów 
Informatycznych Administracji Publicznej MSWiA] 




