SUKCES IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM SEKRETARZY
Ponad 200 uczestników, 60 panelistów, 2 dni spotkań, 12 paneli dyskusyjnych i aż 3 różne konferencje:
„Zarządzanie urzędem”, „HR i Prawo Pracy”, „Cyfryzacja urzędu”. Tak w liczbach przedstawia się podsumowanie
IV edycji Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy.
Konferencja odbyła się 6–7 czerwca 2017 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Uroczystego otwarcia
konferencji dokonali Janusz Król, Prezes Municipium S.A., redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego
WSPÓLNOTA, Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk, Prezydent
Lublina.
GORĄCE TEMATY
Uczestnicy konferencji rozmawiali miedzy innymi o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, która
właśnie weszła w życie. Zdaniem zgromadzonych ekspertów, wszelkie zmiany przeprowadzone zostały zbyt szybko
a samorządy nie miały wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z nimi i ich wdrożenie. Podobnego zdania co
samorządowcy był Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej. – Prawo powinno się maksymalnie upraszczać, a nie tworzyć kolejne, coraz to bardziej
skomplikowane, przepisy – przekonywał poseł Maciejewski. O tym, jak zmienione przepisy będą funkcjonowały w
praktyce dowiemy się dopiero za kilka miesięcy, gdy pojawi się nowe orzecznictwo. To jednak samorządowcy, jak
zawsze będą musieli się zmierzyć z interpretacją nowych rozwiązań i stosowaniem ich w praktyce dnia
codziennego.
Sporo miejsca podczas konferencji poświęcono także sprawom cyberbezpieczeństwa. Michał Jaworski, dyrektor ds.
Strategii Technologicznej Microsoft przedstawił wymagania związane z wejściem w życie unijnego rozporządzenia
RODO. Zmuszają one zarówno organy władzy państwowej i samorządowej, ale także biznes do odpowiedniego
przygotowania i zabezpieczenia danych indywidualnych. Unijny dokument określa także kary, jakie będą
nakładane na przedsiębiorstwa, które nie wdrożą zapisów rozporządzenia. A te, jak się okazuje, nie są małe. Jest to
bowiem 20 mln euro albo 4 proc. globalnego obrotu firmy. Dla samorządów pocieszające jest to, że kary te nie będą
stosowane w stosunku do administracji publicznej. – Pojawia się jednak inne zagrożenie – tłumaczył Michał
Jaworski. – Administracja publiczna może być narażona na wypłatę odszkodowań, które wywalczą osoby prywatne,
których dane były niewłaściwie zabezpieczone. Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad aktami
prawnymi, które będą na gruncie krajowym regulowały te kwestie. Pierwsza nich dotyczy ochrony danych
osobowych, drugi dokument to ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dokumenty będą gotowe
prawdopodobnie jeszcze w wakacje.
Ważnym był również temat poświęcony norm bezpieczeństwa informacji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła
się wypowiedź Anny Morow ‒ Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Urzędzie Miasta Lublin, która opowiadała o
tym jak własnymi siłami w urzędzie wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa informacji, które nie ograniczają
się jedynie do danych osobowych. Wydaje się jednak, że samorządowcy jeszcze nie za bardzo zdają sobie sprawę z
zagrożeń, jakie mogą spowodować ataki hackerskie.
W panelu dotyczącym budowania i zarządzania zespołem w urzędzie i roli sekretarza Anna Augustyniak, sekretarz
województwa lubelskiego, zwróciła uwagę na to, że to chyba najtrudniejszy element jej pracy, bardzo wymagający.
‒ Zarządzanie dotyczy ludzi, dokonuje się zawsze na pograniczu władzy i kompetencji, czasem też koleżeństwa czy
przyjaźni, bo z wieloma osobami od lat wspólnie pracuję. Dobrze jest odpowiednio wyważyć proporcje między
koniecznością podporządkowania, dawaniem niezależności, delegowaniem uprawnień i egzekwowaniem
wykonywania poleceń. Zarządzanie organizacją powinno być elastyczne i otwarte na zmieniające się otoczenie.
Wymaga ono elastyczności również ode mnie i codziennie staram się robić postępy w tej dziedzinie.
O RODO, nowelizacji KPA i cyberbezpieczeństwie podczas IV Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy w
Lublinie – CZYTAJ WIĘCEJ>>
WYBITNI GOŚCIE I PANELIŚCI
Wśród gości i panelistów znaleźli się m.in. poseł Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Dariusz Podniesiński, Naczelnik Wydziału Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
w Departamencie Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju, Anna Augustyniak, Sekretarz Województwa
Lubelskiego, Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Lublina, mec. Wojciech Dziomdziora – Pełnomocnik Prezesa
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr Paweł Sadowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jako

prelegentów gościliśmy również przedstawicieli partnerów biznesowych m.in. z takich firm jak ENOVA 360, EIB
SA, ORANGE Polska SA, COIG SA, KIR SA, Microsoft Polska SA, Blue Media, Instytut Badań Samorządowych.
LUBELSKI WIECZÓR ARTYSTYCZNY
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był Lubelski Wieczór Artystyczny, wypełniony niezapomnianymi
wrażeniami i energetycznymi koncertami OLGI BAREJ & TRIO oraz LOS MEXICANOS.
RAPORTY
Podczas Seminarium przedstawiliśmy uczestnikom trzy raporty:
„Cyberbezpieczeństwo w samorządzie”, którego celem było zdiagnozowanie rzeczywistej skali problemu i
przyjrzenie się polityce bezpieczeństwa w urzędach wraz ze studiami przypadku i dokonaniem oceny
bezpieczeństwa najczęściej stosowanych rozwiązań przez podmioty samorządowe. Dokonaliśmy przeglądu różnych
systemów zabezpieczeń, ich skuteczności i dostępności również, cenowej.
„Aplikacje mobilne w samorządzie”, w którym porównaliśmy m.in. ceny, funkcjonalności, liczby osób
korzystających z przedstawionych aplikacji oraz odpowiedzieliśmy na pytania:





Jak zaoferować unikatową wartość poznawczą dla użytkownika, aby korzystając z niej uważał on, że jest
ona szyta na miarę?
Jakie są efektywne i funkcjonalne aplikacje mobilne na smartfony do wykorzystania w samorządach
(przewodniki po mieście, informatory kulturalne, powiadomienia o wydarzeniach itp.)?
Jakie są główne ryzyka związane z rosnącym wykorzystaniem urządzeń mobilnych w organizacji?
Jak promować samorządową aplikację mobilną?

„Cyfryzacja urzędu”, gdzie omówiliśmy problemy związane z jednolitym plikiem kontrolnym, ustrukturyzowanie
e-faktur oraz bezgotówkowe płatności w urzędach.
POBIERZ RAPORTY >>
WYSTAWA PROMOCYJNA
Oprócz paneli i debat uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą usług i produktów dla samorządów
podczas wystawy promocyjnej. Wśród wystawców nie zabrakło znanych firm i instytucji m.in. SONETA Sp. z o.o.
Producent oprogramowania ERP ENOVA360, EIB SA, COIG SA, Orange Polska SA, Blue Media SA, Microsoft
Poland SA, MW Concept Sp. z o.o., C.H. BECK Sp. z o.o., KIR SA, Bezpieczne Planowanie Przestrzenne Sp. z
o.o., ComVision Sp. z o.o., Polskie Centrum Badan i Certyfikacji SA, Synergia Poland Sp. z o.o., Inter Broker Sp. z
o.o., ZETO Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie, Cryptomind SA, Instytut Badan Samorządowych Sp. z o.o.
Wystawa trwała 2 dni i po raz kolejny przyciągnęła liczne grono zainteresowanych oraz zaowocowała wymianą
doświadczeń i nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych.
Zachęcamy do zapoznania się ze ZDJĘCIAMI>> z naszego wydarzenia.
Dziękujemy PARTNEROM>> i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku.
Współorganizatorem IV Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy był Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, a Partnerem Strategicznym Urząd Miasta Lublin.
V edycja Seminarium Sekretarzy już w czerwcu 2018 roku!
Serdecznie pozdrawiamy,
Organizatorzy IV Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy

