
XXV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Warszawa, 14-15października 2015 r.

Patron Honorowy

Zapraszamy do Fabryki Wełny Hotel & SPA do miejsca,  w którym historia spotyka się z
nowoczesnym  designem,  relaks  ze  sztuką,  a  surowy  industrialny  klimat  z  eleganckim
komfortem.  Obiekt  mieści  się  w  budynku  dawnej  fabryki  rodziny  Baruchów  w  samym
centrum Pabianic, w niedalekiej odległości od Łodzi.

Mamy nadzieję, że połączenie wartości programowych Forum z naszą starannością o oprawę
organizacyjno-pobytową - skłoni Państwa do podjęcia decyzji o udziale w Forum.

W programie:
- Dialog społeczny a efektywność administracji.Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński (profesor
socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Gdańskiego)
-  Nowe kierunki wynikające ze strategii informatyzacji administracji koordynowane przez
Centrum  Projektów  Informatycznych.  Jerzy  Goraziński  (dyrektor  Centrum  Projektów
Informatycznych przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.)
-  Metody  autoryzacji  w  systemach  informatycznych  jednostek  samorządowych.Dr  inż.
Przemysław  Jatkiewicz  (Audytor  ISA  27001,  Rzeczoznawca  Polskiego  Towarzystwa
Informatycznego)
-  Public relations w administracji publicznej. Wyniki badań i perspektywy rozwoju .  Rafał
Przech
(specjalista ds. public relations i komunikacji społecznej)
-Pozycjonowanie  wizerunkowe  instytucji  administracji  publicznej.  Urszula  Podraza
(rzecznik prasowy i kierownik działu PR Kraków Airport)
-  Zakres dopuszczalnego outsourcingu usług IT w administracji publicznej.  Dr Grzegorz
Sibiga
(Kierownik  Zakładu  Prawa  Administracyjnego Instytut  Nauk  Prawnych  PAN,  Kancelaria
Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
-  Ochrona  informacji  administracji  publicznej  oraz  zabezpieczenie  interesów
zamawiającego  w  umowach  chmury  obliczeniowej.  Prof.  KUL dr  hab.  Paweł  Fajgielski
(kierownik  Katedry  Prawa  Technologii  Informacyjnych  i  Komunikacyjnych, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
-  Zabezpieczenie  interesów  Zamawiającego  w  umowach  chmury  obliczeniowej.  Adw.
Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
-  Chmura obliczeniowa w administracji  publicznej  –  bilans  korzyści  i  zagrożeń. (Panel
dyskusyjny)
-  Profil  zaufany  jako  narzędzie  umożliwiające  realizację  usług  centralnych.Sebastian
Christow
(Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
-  Komunikacja  elektroniczna  w  administracji  -  ocena  dotychczasowego  stosowania
przepisów.  Czy  ePUAP  jest  potrzebny?  Prof.  UO  dr  hab.  Dariusz  Szostek  (Kancelaria



Szostek_Bar i Partnerzy, Uniwersytet Opolski)
- Dwugłos w sprawie praktycznych problemów otwierania danych publicznych. Maciej Groń
(Dyrektor  Departamentu  Społeczeństwa  informacyjnego, Ministerstwo  Administracji  i
Cyfryzacji)
SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  wydarzenia  znajduje  się  na  stronie:  http://www.cpi-
sk.pl/imprezy/2015/fia2/index.php
Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% 
RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-
sk.pl/imprezy/2015/fia2/formularz_pr10.php
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl
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