stanowisko końcowe Vl Warmińsko-Mazurskiego KonWentu lnformatykóW
Jako uczestnicy Vl Warmińsko,Mazurskiego Konwentu ]nformatykÓW, który odbył s]ę W dniach 8-9
czelwca żo17 r, w Ruciane Nida, pra8niemy zwrócić uwa8ę sżanownych PatronóW nasże8o spotkania
oraz Wsżystkich innych instytucji administracji pańslwowej i samorządowej oraz organiżacji na fakt, że W
obliczu postępUjącej informatyzacl'idziałalności podmiotóW realizujących zadania publiczne:

1.

niezbędne jest opraaowanie i wdroźenie standardóW, przepisów oraz rekomendacji, które
regulować będą §tatus żawodu informatyka i wyraźnie klasyfikować go W strukturźe
organizacyjnej podmiotóW administracji publicznej. lstotne jest, aby istniejące i tworzone komórki
jednostek żajmujące się sferą informatyki byty odpowiednio silnie umocowane Whierarchii
organiżacyjnej oraz aby nakladane na nie obowiązki i uprawnienia były ja5no irzecżowo
sprecyzowane, celem tych działań jest niwelowanie marginaliZacl'i DżiałóW lT oraż zWrócenie uwagi
na 5trategiczne żnaczenie informatyzacji W administracji publiczne]',

ż, potrzebne

jest zrewidowanie i dopracowanie minimalnych WYma8ań teletechnicznych, jakie
powinna spełniać placóWka publiczna W zakresie lnfrastruktury i bezpieczeństwa
teleinłormatyczne8o. TWorzone Wymagania i rekomendacje powjnny być tak konstauowane, aby
duże, jak i nnie.jsze jednostki mogły się W jak najwyższyrn stopniu do nich żastosować, Wskazane

jest rekomendowanie konkretnych rozwiązań oraż dobrych praktyk tworzonych W oparciu WzorcoWe
Wdrożenia, chcemy też zaznaczyĆ, źe cały cżas istnieje zjawisko niedofinansowania DZiałów lT co
realnie przekłada się na ograniczenie możliwościdżiałań informatycżnych, utrzymania poziomu
bezpjeczeństwa oraZ .ealizacji p|anóW izałożeńZaWartych

W

standardach czy normach,,

3, istnieje potżeba zrewidowania

sposobóW komunikacji między jednostkami na róźnych
poziomaah, a także między jednostkami publicznymi, a podmiotami realizującymi centralne
projekty informatyczne. opracowywane itworżone narżędżiaisystemy informatyczne powinny
W

Większym stopniu być konsultowane z JsT. szczególnie Waźnym etapem jest faZa analiży potrzeb i

projektowania iW tym zakresie należy 5korzystać

4.

ż Wiedży idośWiadcżeniainformatyków JsT.

lnformatyżacja W administracji publicznej Wymaga nie tylko specjalistóW, ale W obecnych cżasach
specjólistóW zaangażowanYch. UWażamy, że informatyżacja adminjstracji publicZnej l'ako jeden ż
kluczowych obszaróW dla fUnkcjonowania państwa ijednostek powinna pozyskiwać specjalistóW W

swoich dziedzinach, lnformatycy W JsT Wykonują często sżerokie zakresy oboWiąZkóW, niekiedy
Wykraczając poza kwestie stricte informatycżne.

Mamy 8łęboką nadzieję, że powyższe problemy zostaną zaUwaźone i potraktowane z należytym
zrozumieniem- Jednocześnie jako środowisko informatykóW administracji pub]icznej Wyrażamy
8otowośćdo podjęcia prac mających na celu realiZację naszych postulatóW np, W ramach Linii
Współpracy 2016. Komunikację W powyższej spraWie prosimy kierować poprzez sekcję lnformatykóW
Administracji Publicżnej Polskiego ToWarzystwa lnformatycznego (siap@pti,org,pl), która powsiała m,in.
po to by prżekazywaĆ 8łos informatykÓW ż najmniejsżych jednostek pUblicznych,

lJcleslnty vl WarmiĄs^o Możu|skiego Konwenlu

lnIol moLykow

(podpisy nd odwrocie)
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