
stanowisko końcowe
VII Dolnośląskiego Konwentu InformaĘków
Jako u.żestnicyVII Doinośląskiego Konwenfu Informatyków, który odbył się w dniach 16-17 marca

2017 .. w Lądku zdro]u, pra8niemy zwrócić uwagę szanownych Patronów naszego spotkania omż
Wszystkich innych insq^ucji państwowych i organiżacji na to, że wobec postępują.ej informat}Żacji

działalności podmiotów lealizujących zadania publicżne:

1, potrzebne iest Jak najszybsze w}lracowanie i przyjęcte przepi§ów, standardów
i rekomendacii reguluiących wykonywanie zawodu lnformatyka oraz umlerscowienie
informatykt w śtrukturze organizacyinei placówek administracii publicżnei. Brak jasno

splecyzowanych obowiązkóW i upraw ień działów informatycznych plowadzi naszym zdaniem

do mar8inalizacji informatyki r,i/ urżędach i innych jednostkach pub]icznych, nieefektywne8o

Wykorzystania fu nduszy i obniżenia beupieczeństwa,

2. konieczne lest określenie [np. w lożporządzeniu o lGajowych Ramach lnteroperaciności)
mlnimalnych wymagań telet€chnicżnych iakie musi spełniać placówka publiczna
wzakresie infrastruktury i bezpieczeń§twa teleinformatycżnego. RozpoEądzenie to,

powinno także odwoł}.wać się do gotowych rozwiązań, ldóre można by stosować w uvędach,

Naśz}łn żdaniem brak odpowiednich zapisóW ogranicza wdrżanie podstawo\Ąych narzędzi

ochronnych, szczególnie w małych placówkach publicznych. chcemy też zwrócić uwagę na

iluzolYcżne zapisy politykbezpieczeństwa w urzędach,ldóIe na działy informatycune naldadają

obowiązki bez zape],4/nienia im środkówdo realizaciitych zadań.

3, odczuwamy brak kontaktów i tnformacii dla ist i innych iednośek publlcznych |akie
płlmą ż podmiotów r€alizuiących duże proiekty informatyczne, W ramach tych projekóW
powsta;ą narzędżią z l(tórych korzystają samorządy, jednak udżiał powiatolvych i 8minnych
placówek w postawaniu no$ych rozwiązań jest znikomy (dotyczy to także lokalnych placówek

nie będących jst). Nasz}łn zdanień iuź na etapie projektowanią rożWiązania centralne powinny

być szeroko konsultowane ze środowisloem informatyków administracji publicznej oraz

uwzględniać dobre praktyki i doświadczenia z realiżacji podobnych plojeków W samorządach.

Wdrażanie niedopasowanych do potrzeb tokalnych placówek rozwiązań centralnych powoduje

chaos i żamieszanie W sprawnie działających urżędacb. Jednocześnie żwlacamy UWa8ę, że

niejednol§otnie istniejące systemylokalne są lepsze i sprawdzaiąsię W jst.

Ży,Wimy głęboĘ nadzieję, że powy,ższe plobleńy zostaną zauważone i potraktowane z należy§m
zrozumieniem, Jednocześnie jako środowisko infolmatyków administracji publicznej wyrażamy

8otowość do podięcia prac maiących na celu realizację nasżych postulatów np. w .amach Linii
Współpracy 2016, Komunikację w poryższei sprawie prosimy kierować poprżeż sekcję

InformatykóW Administracji Publicżnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego [siap@pti,oIg.pl],
która powstała m,in, po to by pfiekazryać 8łos info.matyków z najmniejszych jednostek

publicznych,

t]czestnicy VlI DolnośIqsaego Konwentu InformaĘ/ków

(podpiśy na odwrocie)
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