stanowisko końcowe Vl Łódzkiego Konwentu lnformatykóW
Jako uczestnicy Vl Łódzkie8o Konwentu ]nformatykóW, który odbył się W dniach 6-7 kWietnia 2017 r, W
smardzewicach, pragniemy zWrócić uWagę szanownych PatronóW naszego 5potkania oraz Wszystkich

innych instytucj] administrac]i państwowej isamorządowej oraz organizacji na fakt, że W obllcZU
postępu]ące.linformatyzacjidz]ała noŚcipodmjotÓW

1.

realiżującYch zadan]a publicznei

nieżbędn€ jest opracowanie i Wdrożenie standórdóW, przepisóW oraz rekomendacji, które
re8ulować będą status zawodu informatyka i wyraźnie klasYfikować go W strukturze
organizecyl'nej podmiotów administracji publjcznej. lstotne jest, aby istniejące i tworzone komórki
jednostek zajmujące 5ię sferą informatyki bylY odpowiednio silnie umocowane Whierarchii
organizacyjnej oraz

aby nakladane na nie obowiązk] ] upraWnienia były jasno ]rzecżowo

sprecyzowane, ce em tych dżiatań jesi niwelowanie marginalizacji DżiałÓW lT oraz zWrócen e UWag
na strateg]cżne żnaczenie informatyzacji W administracj] pub] jcznej,

2,

potrz€bne j€st

zrewidowanie

i

dopracowanie minimalnych wymagań teletechnicznychJ jakie

powinna spełniać placóWka publiczna

W

zakresie infrastruktury

i

bezpieczeństwa

teleinfolmatycznego. Tworzone Wymagania ] rekomendacje pow]nny byĆ tak konstruowane, aby
duże, jak i rnniejsze ]ednostki mogły się W jak najwyższym stopniu do nich zastosować. W5kazane
jest rekomendowan]e konkretnych rozwiązań oraż dobrych praktyk iworzonych W oparc u WZorcowe
Wdrożenia, chcemy też LaLnaczyć) że cały czas stnieje zjaWisko niedofinansowania Dz]ałóW lT co

realnie przekłada 5ię na ogran]cżenie możliWościdzialań informatycżnYch, UtrzYmani. poż]omU
bezpi€czeńStWa olaz realizacji planóW izalożeń zawartych W standardach czy normach,,

3. istnieje

potrzeba zrewidowania sposobóW komunikacji między jednostkami na różnych
poziomach, a także między j€dnostkami publicznymi, a podmiotami realizującymi .€ntralne
projekty informatycżne. opracowywane i tworzone narzędzia i systemy informatyczne powinny
W Większym stopniu być konsuLtowane z ]sT, szczególnie Ważnym etapem jest faza analizy poirżeb

]

projektowania

4.

iW

tYm zakresie należy skorzYstać z Wiedzy i dośWiadczenia ]nformatykóW JsT,

lnformatyzacie W administracji publicżnej Wyma8a nie tylko specjalistóW, ale W obecnych cżasach
5pecjelistóW zaangaźowanych. LJWażamy, że irformatyzacja administracji pub icżnej ]ako jeden z
kluczowych obszaróW dla funkcjonowania państwa ]jednostek powlnna pozyskiwać specjalistóW W
swo]ch dziedzinach, ]nfolmatycy w JsT Wykonują często szerokie zakresY obowiązkóW, niek]edy
Wykracżając poza kwestie 5tricte informatYczne.

Mamy głęboką nadzieję, źe powyższe problemy Zostaną zauważone i potraktowane z należytym
zrozumjeniern, Jednocześnie jako środow]sko nformatykÓW admin]strac]i pub ic?nel Wyrazamy
gotowoŚĆ do pod]ęcia prac mających na ceu realjzację nasżych postulatÓW np, W ramach Linii
Wspólpracy 2016, Komunikac]ę W powyższej sprawie pros]my k]erować poprzez sekc]Ę lnformatykóW
Administracji Pub ]cżnej Po skiego ToWarzystwa lnformatycżn€go (siap@pti,or8.p ), która powstała m,]n,
po to by przekazywać g|os lnformatykóW z najmniejszych jednostek publicznych.

U cze

stnicy vl Łód zkiego Konwentu l nfarmatyków
(padpisy na adwrocie)
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