Do: Działu Informatyki | DW: Kierownika Jednostki
Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów - miesięcznika „IT w Administracji” oraz Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego - zapraszam Państwa na

II OGÓLNOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW
25-26 maja 2017 r. (czwartek-piątek), Suchedniów k. Kielc
Hotel Paradiso, ul. Harcerska 12
Konferencja jest przeznaczona dla pracowników działów IT w administracji publicznej oraz ich szefów
z całej Polski. Spotkanie jest realizowane na podstawie siedmioletniego doświadczenia miesięcznika
„IT w Administracji” w organizacji regionalnych konwentów informatyków.

Na Konwencie dowiesz się m.in.:
 w jaki sposób samorząd województwa wspiera rozwój usług
elektronicznych
 jakie projekty informatyczne są realizowane przez rząd
w ramach Architektury Informacyjnej Państwa
 jak rozwijać infrastrukturę i usługi dla samorządowych
placówek oświatowych
 do czego wykorzystać regionalny system informacji
przestrzennej
 jak dostęp do danych geograficznych wykorzystać
do realizacji zadań instytucji publicznych
 za pomocą jakich systemów informatycznych zarządzać
transportem publicznym
 jakie będą nowe zasady doręczeń elektronicznych
 kiedy warto przenosić usługi do data center
 jak zautomatyzować dostęp do danych rejestrowych
 jakie usługi można świadczyć za pomocą wspólnej
infrastruktury informatycznej
 jak zachować się po włamaniu do systemu informatycznego
urzędu

Zaproszeni goście:
 Jacek Orłowski
 Ewelina Gładki
 Adam Jarubas
 Agata Binkowska
 Daniel Bachan
 Dariusz Jędryczek
 Marek Gołuch
 Michał Pająk
 Paweł Potyrański
 Kazimierz Schmidt
 Marek Piekarek
 Radosław Lachowski
 Dominik Rozdziałowski

Termin i miejsce
Konwent odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w Hotelu Paradiso w Suchedniowie k. Kielc.
Warunkiem udziału jest opłacenie uczestnictwa w Konwencie oraz przesłanie formularza zgłoszenia na
numer faksu 71 798 48 48 lub wypełnienie formularza online na stronie: www.oki.itwadministracji.pl.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 71 798 48 40.
Z poważaniem

Jacek Orłowski, redaktor naczelny
miesięcznika „IT w Administracji”

Przedłużamy FIRST MINUTE.
Zgłoś się w najniższej cenie do 12 maja!

HARMONOGRAM

II OGÓLNOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW
25-26 maja 2017 r. (czwartek-piątek), Suchedniów k. Kielc, Hotel Paradiso
DZIEŃ I - 25 MAJA (CZWARTEK)
Rejestracja uczestników [09.00-10.00]
I. Otwarcie Konwentu
I BLOK MERYTORYCZNY [10.00-14.00]
II. Rola samorządu województwa w budowie zintegrowanych rozwiązań informatycznych
(w jaki sposób samorząd województwa wspiera rozwój usług elektronicznych)
III. Architektura Informacyjna Państwa wynikająca z Planu Działań Ministra Cyfryzacji (jakie projekty
informatyczne są realizowane przez rząd w ramach Architektury Informacyjnej Państwa)
IV. Infrastruktura i usługi dla placówek oświatowych na przykładzie wdrożeń Wrocławia
(jak rozwijać infrastrukturę i usługi dla samorządowych placówek oświatowych)
Pamiątkowe zdjęcie i obiad [14.00-15.00]
II BLOK MERYTORYCZNY [15.00-18.00]
V. System informacji przestrzennej jako narzędzie do budowy usług opartych na danych
(do czego wykorzystać regionalny system informacji przestrzennej)
VI. Wykorzystanie danych przestrzennych na przykładzie zadań ustawowych Państwowej Straży
Pożarnej (jak dostęp do danych geograficznych wykorzystać do realizacji zadań instytucji publicznych)
VII. Dostęp do danych przestrzennych a rozwój systemów informatycznych w transporcie publicznym
(za pomocą jakich systemów informatycznych zarządzać transportem publicznym)
VIII. Nowe zasady e-doręczeń, czyli jak urzędy będą musiały komunikować się z obywatelem za pomocą
internetu (jakie będą nowe zasady doręczeń elektronicznych)
IX. Dyskusja na temat planowanych zmian w doręczeniach elektronicznych
Kolacja i wieczór integracyjny [od godz. 20.00]

DZIEŃ II - 26 MAJA (PIĄTEK)
Śniadanie [8.00-9.00]
III BLOK MERYTORYCZNY [09.00-12.00]
X. Warunki i zasady przenoszenia usług urzędu do data center
(kiedy warto przenosić usługi do data center)
XI. Automatyzacja dostępu do rejestrów urzędowych GUS z wykorzystaniem API REGON i API TERYT
(jak zautomatyzować dostęp do danych rejestrowych)
XII. Jak zbudować wspólną infrastrukturę i udostępniać w niej narzędzia do komunikacji elektronicznej
(jakie usługi można świadczyć za pomocą wspólnej infrastruktury informatycznej)
XIII. Mądry informatyk po szkodzie, czyli jak zabezpieczać cyfrowe ślady włamań do systemów urzędu
(jak zachować się po włamaniu do systemu informatycznego urzędu)
Zakończenie Konwentu [12.00]
*Informujemy, że tematyka Konwentu w nieznacznym stopniu może ulec zmianie.

KARTA ZGŁOSZENIA

II OGÓLNOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW
25-26 maja 2017 r. (czwartek-piątek), Suchedniów k. Kielc, Hotel Paradiso
Zgłoszenia: faks: 71 798 48 48 | e-mail: konwent@itwadministracji.pl | online: oki.itwadministracji.pl
1.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon
2.

E-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału)

Imię i nazwisko

Kwota

Stanowisko

Telefon

E-mail (na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału)

RAZEM

Kwota

Σ

Koszt uczestnictwa 1 osoby w Konwencie w ofercie FIRST MINUTE przy zgłoszeniach nadesłanych do 12 maja 2017 r.
wynosi 350 zł, przy zgłoszeniach nadesłanych w okresie od 13 do 19 maja 2017 r. wynosi 430 zł i obejmuje: materiały
konferencyjne, pełne wyżywienie, zakwaterowanie (dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł - liczba pokoi ograniczona)
oraz imienny certyfikat uczestnictwa w Konwencie. Przy zgłoszeniach nadesłanych po 19 maja 2017 r. koszt uczestnictwa
jednej osoby wynosi 530 zł. Liczba miejsc ograniczona.
Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania niniejszego oświadczenia, tzn. kiedy
uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych
cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co
najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania
stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.

Płatności prosimy realizować: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 WROCŁAW
BZ WBK SA: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418 podając jako tytuł płatności: IIOKI-25V2017

DANE DO
FAKTURY:
DANE
ODBIORCY:
Ulica

Nazwa
NIP

Kod

Miejscowość

Faks
DANE
NABYWCY:

__________________________________________
Data, pieczątka, podpis

Telefon
E-mail do księgowości

Nazwa

NIP

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w konwencie na warunkach w niej określonych.
Rezygnacji z udziału można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, faks, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed konwentem. W
przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia konwentu lub niezgłoszenia
się uczestnika na konwent zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na
podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konwencie.
(IIOKI_2017_UMWS)
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych przez Presscom Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1182), a w szczególności zgadzam się na
otrzymywanie informacji handlowej od Presscom Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1422), na __________________________________________
podane wyżej adresy e-mail. [*Niepotrzebne skreślić]
Data, pieczątka, podpis
Podmiot zarządzający: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław, NIP: 897-168-80-84, REGON: 932945064, KRS:
0000173413, Kapitał zakładowy: 50 000 zł, Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005

