
stanowisko końcowe
VI Małopolskiego Konwentu Informatyków
Jako uczestnicy Vi Małopolskie8o Konwentu InformatykóW, który odbył się w dniach 9,10 marca

2017 r, w Inwałdzie, pfagniemy zwrócić uwagę sżanownych PatronÓ\Ą/ naszego spotkania oraz

wszystkich innych ins§Ąucji państwowych i olganizacii na to, że Wobec postępującej infolmatyzacji

działalności podmiotóW realiZuiących zadania publiczne:

1, potrzebne i€st iak nai§zybsze Wypracowanie i prryięcie przepisóW, standa.dów
i rekomendacii reguluiących wykon}Ą{anie zawodu informatyka olaz umieiscowienie
informatyki w strukturze oĘaniżacyinej placówek administracii publicznei, Brakjasno

sprecyzowanych obowiązkóW i uprawnień działóW jnfoImaq/cznych prowadzi naszym zdaniem

do marginalizacji informatyki w urzędach, nieefek§,Wnego Wykorzystania funduszy i obniżenia

bezpieczeństlva.

2. konieczne iest określenie (np, w rozporuądzeniu o Krajowych Ramac}r Interoperacyj.ości)
minimalnych w}.nagań teletechnicżnych iakie musi spełnlać placówka publiczna
w żakresie infrastruktury i bezpieczeństwa teleinformatycznego Waaz z określeniem

sankcji za ich niespełnianie, Naszym zdaniem brak odpowiednich zapisóW ogranicza Wdrażanie

podstawowych narzędzi ochronnych, szcuególnie W małych placówkach publicznych. chcemy
też Zwlócić uwagę na iluzoryczne żapisy poliryk beżpieczeństwa W urzędach, które na dzjały

informatyczne nakładają obowiązki bez zapewnienia im środkóW do lealizacji tych zadań,

3. nie są satysfakcionujące częstotliwość kontaktów i informacii dla jst jakie płyną
z podmiotów realizuiących duże proiekty informatyczne, W ramach tych projeków
powstają narzędzia, z I\tórych korzystają samorząd, jednakudział powiatowych i gminnych

placóWekW postawaniu nowych rozwiązań jest znikomy. Naszym zdaniem już na etapie
plojektowania lozwiążania centra]ne powinny być szercko konsu]towane ze środowiskiem
inlormatykóW administracji publicznPi,

Ży,wimy głęboką nadzieję, że powyżsue problemy zostaną zauważone i potraktowane z należ}tym

zrozumieniem, ]ednocześnie jako środowisko informarykóW administracji publicznej Wyrażamy

8otowość do podjęcia prac mających na celu realizację naszych postulatów np. W rumach Linii
Współpracy 2016. Komunikację w powyższej sprawie plosimy kierować poprzeż sekcję

Informalyków Administracji Pub}icZnej Polskie8o Towaźyst\,Va Informatyczne8o (siap@pti,org,p]),

U czestnicy vl Mąłopolskiego Konwentu Infofmaq]ków

(podpisy ną odwrocie)
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