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)fix Klubu lnformatyka sBmorządoweto

Jako ucżestnicy Vl Wielkopolśkiego (onwentu lnformatykÓW ixxx Klubu lnformatyka samorządoweto,

który odbył się W dniach 27-22 wlżeśnja 2017 r. W Tarnowie Podgórnym, pratniemy zwrócić uwagę

szanownych PatronóW nasze8o spotkania oraż Wszystkich innych instytucji administracji państwowej

i samorządowe.i oraż or8anizacji na fakt, że w obliczu postępującej informatyzacji dżiałalności podmiotów

realjżujących zadania publicżne:

1, nieżbędne iest opaacowanie i wdrcżenie §tandardów, pazepisów oraz .eko.nendaaii, które regulować

Ędą status zawodu informałka i wyraźnie klasyfikowaĆ go w strukturre oĘanizacyinej podmiotów

administra.ii publicznej. lstotne j€st, aby istniejące itworzone komó.kijednostek zajmujące się sferą

informatyki były odpowiednio silnie umocowane W hierarchii or8an;zacyjnej olaż aby nakładane na nie

obowiązki i uprawnienia były jasno irzecżowo sprecyzowane. celem tych działań jesł niwelowanie

marsinalizacji Działów lT oraz zwaócenie uwa8i na strate8iczne znaczenie informałżaaji W administracji

publicznei,

2, potrzebne iest z.ewidowanie i dopGcowanie minimalnYch wymagań teleteahnicznych, iakie powinna

§pełniać plaaówka publiczna w żakresie inflastruktury i beżpieczeństwa teleinformatycznego.

Tworzone wymagania i rekomendacje powinny być tak kon§truowaną aby duże, jak i mniejsze

jednosikj mo8ty §ię W jak najwyższYm stopniu do nich zastosowaĆ. Wskazane je§t rekomendowanie

konkretnych rozwiązań oraz dobrych praktyk tworzonych W oparcau Wzorcowe Wdrożenia. chcemy też

zazaaczyĆ, Że caly czas istnieje Zjawisko niedofinansowania Dzialów IT co realnie pażekłada 5ię na

ograniczenie możliwoŚci działań informatycznych, utrżymania poziomu beżpiecżeństwa oraz reaIizacji

planóW i zalożeń zawartych w standardach czy normach.

3, i§tnieje potrzeba żrcWidowania 9Posobów komunlkacji mi€dzy iednostkańi na lóźny.h poziomach, a

także międry jednostkami publicznymi, a podmiotaml realiruiącami centralne proiekty

informalycżne. opl3cowywane i tworzone narzędzia i śystemy informatyczne powinny W więksżym

stopniu byĆ konsultowane z JsT żWłaszcza małymi i Średniej Wielkości. szcze8ólnie Ważnym etapem jest

faza analizy potrzeb iprojektowania iw tym zakresie należy skorżystać z wiedży idośWiadczenia

informatykóW JsT.

4, informatycy samorźądowi odgrywarą istotną rolq prży wdraŻanlu i funkajonowaniu rźądowyah

systemów informatycżnych (np. sRP). za ważne uu naĆ należy wyprecowanie zasad wYna8radzania iah

za te pracę.

5. lnformatyza.ja W admini§tra.ji publicżnej Wymata nie tylko §pecjali§tów, ale w obecnych czaśa.h

specja|i§tów zaantażowanych, Uważamy, że informatyzacja administracji publicżnej jako jeden

z kluczowych obszaaóW dla funkcjonowania państwa i jednostek powinna pozyskiwać specjalistów

Wswojch dziedzinach. lnformatycy W lsT Wykonują często szerokie zakresy obowiązkóW nlekiedy

Wykraczając poza kwestie stride informatyczne,

Mamy głęboką nadzieję, że powyższe problemy zostaną zauważone ipotraktowane z należytym

zrozumieniem. Jednocześni€ jako Środowisko inlormatykÓW administracji publicznej Wyrażamy 8otowoŚĆ

do podjęcia p.ac mających na celu lealizację nasżych postulatóW np. w ramach Linii Współpracy 2016.

Komunikację W powższej 5prawie p.osimy kierować popżez sekc.ię lnformatykóW Adm;nistracji Publicżnej

Potskie8o ToWarzystwa lnformatycznego (siap@pti,org.pl), która powstala m.in. po to by przekazywać gło§

informatykóW z najm n ieiszych jednostek publicznych_
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(podpiśy ńa odwrocje)
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