
stanowisko końcowe

Vl Pomorskiego Konwentu lnformatyków

Jako uczestnicy Vl Porno.skiego KonwentLr LnformatykóW, który odbył s ę W dn ach 11-12 fiaja 2011 r-

W ]uracie, pragn]emy ZWróc]ć uWaBę szanownych Pat.onóW nasżego spotkania oraZ Wszystk ch ]nnych

lnslvtucj] państwowych iorganjZacji na to, że Wobec postępljącej informatyzacj] dżiałalnoścj podmiotóW

realzujących zadan a pub jcżne:

1, Potźebne jest jak najszybsze Vvypracowanie i prżyjęcie pżepisóW, standardóW i rekomendacji

re8ulujących Wykonywanie zawodu inforrnatyka oraz umiejscowienie informatyki wstrukurze

organizaryjnej p]acóWek administracji pub|icżnej, Brak jasno sprecyżowanych obowiązkóW i Uprawnień

dZałóW nforn,]atycznych prowadżi nasżyrn żdaniern do marginaliżacji informatyki WUrzędach,

n eefektVWnego Wykorżystan a fundusży i obnlźen a beZpieczeństwa,

2, Konieczne jest określenie (np, w rozporządzen]u o Krajowych Rarnach lnteroperacyjności) minimalnych

WymaBań teLetechn jcznych jakie musi spełniać placóWka publiczna w żakresie infrastruktury i

beżpieczeństwa teleinforrnatycznego Wraz Z okreŚ eniem sankcji ża ]ch niespełnianie. Na5żym 2dan em

brak odpowiednlch Zap]sóW ogranicza Wdrażanie podstawowych narżędZi ochronnych, sżczegó nie W

malych p]acóWkach publ]cżnych. chcemy też żWróc ć uWagę na ]użorycżne żapsy po]tvk

beżpiecżeństwa W urżędach, któ.e na dZiały nforrnatycżne nakładają oboWążk belzapeWnenia]m

ś.odkóW do realiZacjltych zadań,

3. Nie są satysfakcjonujące częstotljwość kontaktów i informacji dla JsT jakie ptyną z podmiotóW

realizujących duże projeky inforrnatyczne, W ramach tych projektóW powstają narzędżia, z których

korżystaią samorżądy, jednak udż]al powiatowych gminnych placóWek Wpostawanu nowych

roZW]ążań jest Zn]komy, Nasżym Zdaniem juZ na etapie projektowania rozwiążania centla ne powinny

byĆ sżeroko konsU towane że Środowisk em informatykÓW adrninisiracj] pub cZnej,

ZyWinrV głęboką nadż]eię, że powyżsże probLemy Zostaną żauwaźone j potraktowane ż należytym

zrozumleniem, Jednocżeśnie jako środoW]sko informatykóW edministracji p!rblicżnej Wyrażarny 8otowość

do podjęc]a prac mających na celu rea izację nasżych postulatóW np. W ramach L n i Współpracy 2016,

Komun]kację W powyżsZej sprawie prosimy kierować poprżez sekcję nformatykóW Adm nistracji

Pub cżnej Polskiego ToWafżystwa lnformatycznego (s ap@pti org,p ),

lJcżestnicy v l pa marskjega kanwe ntu l nfarmqty ków

(padpisy na adwracie)
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