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Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie w administracji publicznej” 

 

Poznań, 30.05.2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Zakład postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznański Kongres Młodych Naukowców serdecznie 

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe technologie w 

administracji publicznej”, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2021 r.  

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dyskusji dla osób zajmujących się naukowo 

informatyzacją sektora publicznego, wymiana doświadczeń oraz inspiracja dalszych 

kierunków badań. W jego ramach zaplanowany został panel ekspercki poświęcony nowym 

rozwiązaniom prawnym przewidzianym w ustawie o doręczeniach elektronicznych, w którym 

udział wezmą znamienite postaci tworzące grono zarówno teoretyków, jak i praktyków 

prawa: 

• mec. Sylwester Szczepaniak - radca prawny, ekspert w obszarze paperless oraz 

EIDAS. Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie uczestniczył lub 

koordynował ok 30. dużych projektów legislacyjnych, w tym m.in. projekt e-

płatności, mDokumenty, projekty związane informatyzacją i ochroną danych 

osobowych (w tym w zakresie prawa pracy) oraz identyfikacją elektroniczną. 

Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych. 

• prof. UO dr hab. Dariusz Szostek – radca prawny, doktor habilitowany, profesor 

nadzwyczajny WPiA Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania 

Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej 

Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i 

Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Ekspert z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. 
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• prof. INP PAN Grzegorz Sibiga - kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w 

Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Kolegium 

Dyrektorskiego, adwokat. Członek rad programowych czasopism naukowych i 

branżowych, w tym „Prawo Mediów Elektronicznych”, „Informacje w administracji 

publicznej”, „ABI Expert” oraz „IT w Administracji”. Członek-założyciel SABI-

Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członek Stowarzyszenia Edukacji 

Administracji Publicznej (SEAP) i Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii 

(SPNP). 

• sędzia NSA dr Piotr Pietrasz - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania 

Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji 

poświęconych tematyce materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej 

oraz procedur: administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W ostatnim czasie w 

zasięgu jego zainteresowań badawczych znalazły się zagadnienia związane z 

informatyzacją procedury podatkowej oraz procedury sądowoadministracyjnej. 

Aktualne wątki w dyskusji naukowej dot. nowych technologii w administracji publicznej 

rozwinięte zostaną w panelach studencko-doktoranckich rozłożonych na dwa dni wydarzenia. 

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Clickmeeting i udział może wziąć w 

nim każdy. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne, wystarczy skorzystać z formularza 

zamieszczonego pod linkiem: https://forms.gle/vvvjGdgV29XPxY1h6. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: kongres@amu.edu.pl. 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.kongres.amu.edu.pl, 

na której znajdują się szczegółowe informacji dot. Konferencji.  

Igor Gontarz                                        prof. dr hab. Joanna Wójcik  

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego                    Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 


