stanowisko końcowe lV Śląskiego KonWentu lnformatykóW
lako uczestnicy lV Śląskiego Konwentu lnformatykóW, który odbył się W dniach 23-24 |istopada 2017 l,
Zimniku /k Żywca, pra8niemy zwrócić uwagę szanownych PatronóW naszego spotkania oraZ Wszystkich
innych instytucji administracji państwowej isamorządowej omz or8anjzacji na fakt, że Wobliczu
postępującej informatyżacjidziałalności podmiotóW realizujących zadania publiczne:
W

1.

niezbędne jest opracowanie i Wdrożenie standardóW, prżepisów oraź rekomendacji, które regulować
będą status żawodu informatyka i Wyraźnie klasyfikować go W strukturze or8anizaayjnej podmiotóW

adrninistracji publiaznej. lstotne jest, aby istniejące itworzone komórkijednostek Zajmujące się sferą
]nformatyki były odpowiednio silnie umocowane w hierarchii organizacyjnej oraz aby nakładane na nie
obowiązki i uprawnienia były jasno irzeczowo sprecyzowane, celem tych dżiałań jest niwelowanie
marginalizacji DziałóW lT oraz zwrócenie uwagi na 5trategicżne żnaczenie informatyzacji
publicznej,

2,

W

administracji

potrżebne jest zrewidowanie i dopracowanie minimalnych Wymagań teletechniażnyah, jakie powinna

spełniać placóWke publicżna W żakresie infrastruktury ibezpieczeństwa teleinrolmaty€zneso.
Tworżone wymagania i rekomendacje powinny być tak konstruowane, aby duże, jak i mniejsze
jednostki mogły się W jak najwyższym stopniu do nich zastosować, Wskazane jest rekomendowanie
konkretnych rozwiązań oraz dobrych praktyk tworżonych W oparciu Wżorcowe Wdrożenia. chcemy też
zaznaczyć, że cały czas istnieje zjawisko niedofinansowania DżiałóW 1T co realnie przekłada się na
o8ranicżenie możiiwościdżiałań informatycznych, utrzymania poziomu bezpieczeństwa oraZ realizacji
planóW iZałożeń ZaWartych W standardach czy normach,

3-

istnieje potrżeba żrewidowania sposobóW komunikacj; między jednostkami na róźnych poziomach, a

a

podmiotemi realiżującymi centra|ne projekty
informatyczne. opracowywane i tworzone narzędzia i systemy infolmatyczne powinny W Większym

także między jednostkami publicznymi,
stopniu być konsultowane

ż JsT zwłaszcza

małymi i średniej Wielkości, szcze8ólnje Ważnym etapem jesi

faza analiży potrzeb ipro]'ektowania iW tym zakresie należy skorzystać z Wiedzy idośWiadcżenia
informatykóW JsT,

4.

informatycy samorżądowi od8rywają istotną rolę plzy wdraźaniu i funkcjonowaniu rządowyah
svstemów informatycżnych (np, sRP). za Waźne uznać należy Wypracowanie zasad Wyna8radzania ich
za tę praaę,

5.

lnformatyżecja W administracji publicznej WYmaga nie tylko speajalistów, ale w obeanych azasach
§peajalistów zaangażowańyah. UWażamy, że informatyzacja administracji publicznej jako jeden
z kluczowych obszaróW d]a funkcjonowania państwa i ]'ednostek powinna pozyskiwać specjalistóW

Wswoich dziedzjnach, lnformatycy W ]sT Wykonują częslo szerokie żakresy obowiązkóW, niekiedy
Wyklaażając poza kWestie stricte informatyczne,

Mamy gięboką nadżieję, że powyższe probjemy zostaną żauważonei potraktowane

z

należytym
żrożumieniem, lednocześnie jako środowisko informatykóW administracji publicżnej Wyrażamy gotowość
do podjęcia prac mających na celu realizację naszych postulatóW np, W ramach Linii Współpracy 2016.
Komunikację W powyższej sprawie prosimy kierowaĆ poprżez sekaję lnformatykóW Administracji Publicznej
Polskiego ToWarżystwa lnformatYczne8o (siap@pti,org.p|), która powstala m,in, po to by prżekażywać głos
informatykóW z najmniejszych jednostek pubjicżnych,
lJcze stnicy

lv Ślqski ego Konwentu lnfarmatyków
(podpisy na odwlocie)

4-/ u"J,
_-^9r1*".f-.-ol.r g ę_ ._Ł., dJl
'al/,uJł/-^.
l10r,ł!,

fńł|* 0t/,ń
€p--

&--,I^

l\kJ

|----^

flpr*,,,W,,*rhrł,
"

,""

|,n^lln,,"al''AJ^un
l
"i, ,

Luę.^',,,. Ąiiz^oL
Q".i,,,"I* Lu-{

|,f

MąGł. ({o.auW
J,.*un|

lL,r-ł

[4or.^ Jt,fr",n
0ńr/.1u 0,&Ąx

-lV^,

b"I+r"l-

87,,,

ł,l".;,r(

b3r.rt. l,n

*

"6,o'l-

Q'łl Ga"łn
ń,wl, U?.łeW
r,.,

/Ó.'v'* G*,,-1

*""łasą $łn<"

