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Po m i ´ d z y p r e s j à
a mo˝liwoÊciami
Czas na podpis elektroniczny w administracji samorzàdowej. To nie pobo˝ne ˝yczenie obywateli III RP – a przy tym petentów urz´dów czy
te˝ wszelkiego typu instytucji - ani te˝ nie jest to stwierdzenie faktu, wyg∏aszane przez fachowców w dziedzinie
informatyki, obligowanych do dzia∏ania obowiàzujàcymi
przepiami prawa. To nazwa konferencji regionalnej, która odby∏a si´ w Poznaniu na poczatku maja 2005 roku.
Wielkopolskie Stowarzyszenie WOKiSS od lat prowadzi dzia∏ania, zmierzajàce do usprawniania funkcjonowania administracji samorzàdowej w regionie. Obowiàzujàce regulacje prawne (zw∏aszcza Ustawa o dost´pie do
informacji publicznej, Ustawa o podpisie elektronicznym, czy
te˝ Ustawa o informatyzacji…), na∏o˝y∏y na urz´dy administracji publicznej nowe obowiàzki, wr´cz niemo˝liwe do realizacji bez „wsparcia informatycznego”.
W myÊl art. 58 Ustawy o podpisie elektronicznym, np.
administracja publiczna (tak˝e samorzàdowa) od 17 sierpnia 2006 roku

b´dzie musia∏a byç przygotowana
do za∏atwiania spraw nades∏anych
przez Internet i podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegó∏owo omówiono przedsi´-

wzi´cia krajowe i regionalne, zwiàzane z tworzeniem
platform us∏ug publicznych, praktyczne wykorzystanie
podpisu elektronicznego w krajowych urz´dach administracji publicznej, aspekty techniczne i organizacyjne
tworzenia samorzàdowych portali informacyjnych (wyposa˝onych w modu∏y Biuletyn Informacji Publicznej
oraz Biuro Obs∏ugi Mieszkaƒca), a tak˝e systemy wspomagajàce zarzàdzanie informacjà (klasy back office).
Podczas konferencji przedstawiono konkretne rozwiàzania
w zakresie „e-urz´du”, a tak˝e sygnalizowano problemy
z obszaru budowy spo∏eczeƒstwa informacyjnego, na które
administracja samorzàdowa mo˝e (i powinna) mieç wp∏yw.
Interesujàce by∏y nie tylko wystàpienia prelegentów, ale
i poruszana przez nich problematyka.
W∏odzimierz Marciƒski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, zajmowa∏ si´ Inicjatywami
rzàdu na rzecz wsparcia realizacyjnego procesu informatyzacji
administracji publicznej. Marek Bigosiƒski, zast´pca dyrektora WOKiSS, zajà∏ si´ Kreowaniem polityki informacyjnej
samorzàdu, a obszarem jego zainteresowania by∏ Samorzàdowy Portal Informacyjny. Prelegent skupi∏ si´ przede
wszystkim na ocena stanu realizacji SPI i na propozycjach
rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych praktycznà realizacj´ tego˝ –
zgodnà z wymogami na∏o˝onymi przez ustawodawc´.

Z kolei Wojciech Jab∏oƒski (reprezentujacy szczecƒskie
UNIZETO) zajmowa∏ si´ Aspektami praktycznymi i prawnymi wykorzystania podpisu elektronicznego w administracji
samorzàdowej.
Miko∏aj Lubiatowski i Krzysztof Kosarzycki (reprezentujacy poznaƒskà firm´ PLUS), skoncentrowali si´
na Organizacji dzia∏aƒ urz´du administracji publicznej
z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych.
Z utyskiwaniami przeci´tnego obywatela-petenta na stan
zaawansowania we wdra˝aniu nowoczesnych technologii informatycznych (i informacyjnych) polemizowaç mog∏y treÊci, zawarte w wystàpieniu sekretarza Miasta Poznania, Piotra Ko∏odziejczyka, reprezentujacego jednostk´ administracji – jednego z liderów informatyki w sektorze publicznym. Omawia∏ on temat e-Poznaƒ – jako
przyk∏ad „dobrych praktyk” w obszarze e-government.
Ca∏oÊç zamyka∏y wystàpienia: bezpoÊredniego u˝ytkownika innowacyjnych technologii (Nowoczesne technologie
informacyjne w gminie wiejskiej – Maria Janyska, sekretarz podpoznaƒskiej gminy Tarnowo Podgórne) oraz
przedstawiciela Bezpieczeƒstwo informacji w systemach
informatycznych administracji publicznej – (Marek
Aniszewski – UNIZETO).
W konferencji udzia∏ wzi´li przede wszystkim przedstawiciele kadry zarzàdzajàcej jednostakami samorzàdowymi.
Pok∏osiem konferencji – udanej, jak mo˝na by∏o zorientowac si´ z opinii wyglaszanych przez s∏uchaczy – powinny byç konkretne dzia∏ania, podejmowane w wielkopolskich gminach. Czas bowiem nagli, a presja odbiorców
us∏ug, Êwiadczonych przez te jednostki, stale narasta.
Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Wielkopolski OÊrodek Kszta∏cenia i Studiów Samorzàdowych (WOKiSS) z Poznania oraz UNIZETO ze Szczecina i PLUS Computers & Networks z Poznania.

