
Stanowisko końcowe Vll Mazowieckiego Konwentu lnformatyków

Jako uczestnicy Vll Mazowieakiego Konwentu lnformatykóW, który odbyl się W dniach 23-24 paźdżiernika

2oI7 l. w zeglzu, pra8niemy zwrócić uwagę sżanownych Patronów naszego spotkania oraz Wszystkich

innYch instytucji administracji państwowej isamorządowej oraż or8anizacji na fakt, że Wobliczu
postępującej info.matyzacjidziałalności podmiotów realiżujących zadania publiczne:

1. nierbędne jest opracowanie i Wd.ożenie standardóW, prżepisóW oraz rekomendacji, które .egulować

będą status zawodu informatyka i Wyraźnie klasvfikoweć 8o W strukturze or8anizaryjnej podmiotów

administracji publi.znej. lstotne jest, aby istniejące itworzone komórkijednostek zajmujące się sferą

informatyki byly odpowiednio silnie umocowane w hieńrchij organiżacyjnej oraż aby nakładane na nie

obowiązki i uprawnienia były jasno ilzeczowo 5precyzowane. celem iych dZiałań jest niweloWanie

marginalizaaji DziatóW lT oraz zwrócenie UWa8i na strategiczne żnaczenie informatyzaaji W administracji

publicznej,

2, potlzebne jest zr€Widowanie i dopracowanie minimalnych Wymagań teletechnicznyah, jakie poWinna

spełniać plaaóWka publicżna W zakresie inłra§t.uktury ibeżpie.zeństwa teleinfolmatycznego.

Tworzone Wyma8ania i rekomendacje powinny być tak konstruowane, aby duże, jak i mniejsze

jednostki mogły 5ię W jak najwyższym stopniu do nich Zastosować. Wskażane ]est rekomendowanie

konkretnych rozwiązań oraZ dobrych praktyk twofzonych W oparciU Wżorcowe Wdrożenia, chcemy ież

zaz|aczyć, że całv cżas istnieie ziawisko niedofinansowania DziałóW lT co realnie prżekłada 5ię na

08raniczenie możliwości dżiałań informatycżnych, utrzymania poziomu bezpieczeństwa oraz realizacji

planóW i zatożeń zawartych W siandardach czy normach,

3, istnieje potrzeba zrewidowania §posobóW komunikaaji między jednostkami na różnych poziomach, a

takźe między jednostkami publiażnvmi, a podmiotami realizttjąaymi aentralne projekty

informatyczne. opracowywane i tworzone narzędzia i systemy informatyczne powinny W Większym

stopniu być konsultowane z ]sT zwłaszcza małymi i Średniej Wielkości, sżczególnie Ważnym etapem jest

faża analizy potrzeb iprojektowania iW tym Zakresie na]eży skorżystać z Wiedzy i dośWiadcżenia

informatykóW ,]sT,

4. informatycy samorżądowi odgrywają istotną rolę prży Wdrażaniu i funkcjonowaniu tądowych
systemóW informałcznyah (np. sRP), za Waźne uznać naleźy Wypracowanie żasad wyna8radzania ich

ża tę pracę.

5, lnfolmatyzaaja w administracl'i publicznej wyma8a nie tylko specjalistóW, ale W obecnych aźasach

specjalistóW zaan8aźowanyah. UWaźamy, że infolmatyzacja administrac]'i publicznej jako jeden

ż kllcżowYch obszaróW dla funkcjonowania państwa i jednostek powinna pozyskiwać specjalistóW

Wswoich dziedzinach. lnformatycy w JsT Wykonują często szerokie zakresy obowiązkóW, niekiedy

Wykraczając poza kwestie stricle informatyczne.

Mamy głęboką nadżieję, że powyższe problemy żostaną zauważone i potraktowane z należytym

2rożumieniem, Jednocześnie jako środowisko informaiykóW administracji publicznej Wyrażamy Boiowość
do podjęcia prac mających na celu realizację naszych postulatóW np. W ramach Linij Współpracy 20]6,

Komunikację W powyżsżej 5prawie prosimy kierować poprzez sekcję lnformatykóW Administracji Publicżnej

Polskiego ToWarżystwa jnformatycżne8o 1siap@pti,or8,pl), która powslala m,in, po to by przekażywać glos

informatvkóW ż na jmnieiszych jednostek publicżnych,

Uczestnicy vll Możawieckiego KonWentu lnfalmal:y'kóW

(podpjsy na odwrocie)
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