Kajetan Wojsyk
Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk technicznych
uzyskał w 1983 r. w Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w Politechnice
Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 1974 r. interesuje się informatyką, jej zastosowaniami w nauce i technice, a przede wszystkim
w administracji. Zajmuje się kształtowaniem "świadomości informatycznej" ludzi zmuszonych do
korzystania ze współczesnych środków przekazu informacji. Szczególnie jest mu bliska idea
społeczeństwa informacyjnego, której w całości podporządkowuje aktywność zawodową.
Prowadzi szeroką i intensywną działalność szkoleniową oraz publikacyjną w ramach różnego
rodzaju szkoleń, seminariów i konferencji. Działalność szkoleniową opiera o doświadczenie
praktyczne. Od 1994 do 2011 roku pracował w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie zajmował się
problemami informatyzacji. Kierowany przez niego zespół konsekwentnie i skutecznie wprowadzał
do praktyki administracji publicznej nowe rozwiązania informatyczne, stanowiące wzory godne
naśladowania. W latach 2009-10 pracował w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, a od
sierpnia 2010 r. zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora ds. informatycznych w Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
W zakresie informatyzacji Urząd Miasta Częstochowy zdobył Złoty Laur dla najlepiej
zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej w roku 2005 (konkurs tygodnika Teleinfo), był
trzykrotnie nominowany do nagrody Lider Informatyki w konkursie tygodnika Computerworld
(nagrodę tę uzyskał w roku 2007), również w 2007 roku uzyskał Złotą @ oraz nagrodę EuroCrest
Award.
Członek panelu ekspertów (w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) z listy
instytucji regionalnych województwa śląskiego. Były wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta
w Internecie”, członek Rady Archiwalnej kadencji 2006-2009 oraz Rady Konsultacyjnej Projektu
PESEL2. Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i laureat tej nagrody w roku 2005.
Dwukrotnie nominowany do nagrody InfoStar. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika
Elektroniczna Administracja, Rady Programowej Forum Teleinformatyki. Członek Komitetu
Sterującego projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej woj.
śląskiego). Członek rady naukowej Systemu Informacji Prawnej Lex. Za zasługi dla samorządu
terytorialnego oraz działalność na rzecz budowania systemów informatycznych odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Autor licznych publikacji dotyczących różnych aspektów informatyzacji administracji publicznej,
w szczególności skutków działania prawa informatycznego.

