Konferencja odbędzie się wspólnie z 20-tą Konferencją Business Intelligence Systems (BIS
2017), oraz II Kongresem Informatyki Ekonomicznej (KIE 2017) pod patronatem Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Prezydenta Miasta Poznania, Komitetu Ekonomicznego Polskiej Akademii Nauk oraz
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (więcej szczegółów na stronie konferencji:
http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2017/
Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?
• Unikalna możliwość spotkania ekspertów w dziedzinie informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne
• Wykłady prowadzone m.in. przez:
o Prof. Witolda Suryna (Prezesa Zarządu SASO, Sekretarza ISO/IEC JTC7/SC1, profesora ÉTS w Montrealu)
o Marzenę Kwaczyńską i Monikę Szarafińską-Zajdowicz (partnerzy w Kancelarii SLA Legal)
o Prof. Danutę Kajrunajtys (Kierownika projektu innowacyjnego podejścia do nieinwazyjnej integracji
aplikacji na stanowisku użytkownika)
o Dr Bogdana Fischera (partnera / radcę prawnego w Kancelarii Chałas i Wspólnicy)
o Grzegorza Leopold (CEO Secorda sp. z o.o.)
o Dr Radosława Hofmana (Sekretarza Generalnego SASO, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu)

Partnerzy

30 czerwca, Poznań
Budynek Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Rejestracja: wyślij imię, nazwisko, nazwę firmy na adres: konferencja@saso.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania (SASO) jest
jednostką działającą w celu popularyzacji jakości oprogramowania, właściwego
podejścia do problematyki jakości oraz edukacji i badań w tym zakresie. SASO działa
od 2007 roku, a zgodnie ze swoim statutem jest organizacją działającą nie dla zysku.
W 2014 roku SASO zorganizowało pierwszą ogólnopolską konferencję „Jakość
Oprogramowania” w Poznaniu. W jej trakcie omawiano m.in. problematykę jakości
oprogramowania w jednostkach realizujących zadania publiczne.
II Konferencja SASO będzie miała równieŜ charakter niekomercyjny, a odbędzie się w
takŜe w Poznaniu. Konferencja kierowana jest do osób zainteresowanych poprawą
jakości na rynku oprogramowania.

Konferencja jest bezpłatna, liczba miejsc jest ograniczona
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają komplet materiałów konferencyjnych
zawierających konspekty i opisy prezentacji oraz sylwetek prelegentów.

AGENDA II KONFERENCJI SASO – 30.06.2017 (wstępna)

8:30-10:00 Rejestracja gości
9:00-10:00 [opcjonalne] – Keynote BIS Prof. Dalcher - związany z ICT Project
Management
10:15-10:30 – Powitanie (Zarząd SASO)
10:30-11:15 – Najnowsze światowe trendy w InŜynierii jakości oprogramowania (prof.
Witold Suryn)
11:15-12:00 - Dostosowanie systemów informatycznych/oprogramowania do
wymagań RODO (Marzena Kwaczyńska, Monika Szarafińska-Zajdowicz)
12:00-12:45 - Robotic Process Automation jako czynnik poprawy jakości testów
oprogramowania (prof. Danuta Kajrunajtys)
[Lunch]
13:45-14:30 - Ochrona prawa do prywatności i innych tajemnic prawnie chronionych
w branŜy IT (dr Bogdan Fisher)
14:30-15:15 - Continuous Testing a Nowa Era Jakości Oprogramowania (Grzegorz
Leopold)
[Przerwa]

15:30-16:15 - Modelowanie jakości w obszarach związanych z efektywnością
(Ireneusz Suszek)
16:15-17:00 - Panel dyskusyjny SASO a współczesne tendencje w inŜynierii jakości
oprogramowania (wszyscy prelegenci, moderator: dr Radosław Hofman)
17:00-17:15 – Podsumowanie i zakończenie (Zarząd SASO)

OPIS TEMATYKI i PRELEGENCI
Keynote BIS Prof. Darren Dalcher - związany z ICT Project
Management
Prof. Darren Dalcher is a Chaired Professor of Project Management at
the University of Hertfordshire, Visiting Professor at the University of
Iceland and Adjunct Professor at the Lille Graduate School of
Management (SKEMA), Drexel University and WMG. He is the founder
and Director of the UK’s National Centre for Project Management
(NCPM), an interdisciplinary centre of excellence operating in
collaboration with industry, government, academia, third sector
organisations and the learned societies.
Following industrial and consultancy experience in managing technology projects,
Professor Dalcher gained his PhD from King’s College, University of London. In 1992,
he founded an IEEE taskforce focused on learning from project failures. He is active in
numerous international committees, standards bodies, steering groups, and editorial
boards. He is heavily involved in organising international conferences, and has
delivered many international keynote addresses and tutorials. He has written over
200 refereed papers and book chapters and published over 30 books. He is EditorinChief of the Journal of Software: Evolution and Process and of two established
book series focused on advances in managing and leading projects published by
Routledge.
He has built a reputation as leader and innovator in the area of practice-based
education and reflection in project management and has designed, developed
and launched the UK’s first professional doctorate in project management,
alongside an extensive suite of executive and professional masters programmes and
diplomas. In 2008 he was named by the Association for Project Management as one
of the top 10 influential experts in project management and has also been voted
Project Magazine’s Academic of the Year for his contribution in “integrating and
weaving academic work with practice”. He has been chairman of the influential
APM Project Management Conference for an unprecedented five years, setting
consecutive attendance records and bringing together the most influential speakers.

He received international recognition in 2010 with appointment as a member of the
PMForum International Academic Advisory Council. In October 2011 he was
awarded a prestigious lifetime Honorary Fellowship from the Association for Project
Management for outstanding contribution to project management.
He has delivered lectures and courses in many institutions across Europe and North
America and has won multiple awards and prizes, including most recently, the Best
Paper Award from the British Academy of Management and the CMI’s
Management Articles of the Year Competition. His research interests focus on
rethinking project success and project agility; but also encompass maturity and
capability; learning from failures; ethics; life cycles and process improvement;
systems and software engineering; decision making; change management; chaos
and complexity; project leadership; knowledge management; and evidence-based
and reflective practice.
Professor Dalcher is an Honorary Fellow of the Association for Project Management, a
Chartered Fellow of the British Computer Society, a Senior Fellow of the Higher
Education Academy, a Fellow of the Chartered Management Institute, and the
Royal Society of Arts, and a Member of the Project Management Institute, the IEEE
and the Academy of Management. He sits on numerous senior research and
professional boards, including the PMI Academic Member Advisory Group, the APM
Research Advisory Group, the International Advisory Council of PM World Today, the
CMI Academic Council, and the APM Group Ethics and Standards Governance
Board.

Najnowsze światowe trendy w InŜynierii jakości
oprogramowania (Prof. Witold Suryn)
Najnowsze tendencje w dziedzinie kreowania i budowy systemów i usług
informatycznych podpisują się hasłem “Cloud”. Począwszy od prostej oferty IaaS
(Infrastructure as a Service), przez PaaS (Platform as a Service) a skończywszy na
kompletnym SaaS (Software as a Service), wszystko jest oferowane jako Cloud
Service. Oferta taka jest interesująca z punktu widzenia kosztów, odpowiedzialności
za utrzymanie systemu, skalowalności i elastyczności rozwiązania, ale czy jest ona
bezpieczna dla uŜytkownika? Jak sprawdzić jakość rozwiązania, które w całości
rezyduje gdzieś w sieci? Co się dzieje z danymi uŜytkowników? Czy moŜna takiemu
systemowi ufać, a jeŜeli tak, to jaki moŜe być poziom takiego zaufania
(trustworthiness)?
Prof. Witold Suryn jest wykładowcą École de Technologie
Supérieure w Montrealu, Canada (uczelnia techniczna sieci
Université du Québec), gdzie wykłada inŜynierię oprogramowania
zarówno na studiach I i II stopnia, oraz III stopnia, a takŜe prowadzi
badania w obszarze związanym z inŜynierią jakości
oprogramowania, zarządzania projektami oraz wiarygodności
oprogramowania. Dr. Suryn jest takŜe wiodącym badaczem i dyrektorem

GELOG: IQUAL, Software Quality Engineering Research Group przy École de
Technologie Supérieure. Dr. Suryn ma ponad 20 lat doświadczenia w branŜy IT,
zdobytego m.in. w Oracle, Electronic Data Systems (obecnie HP EDS) i Gemplus. Od
1998 Dr. Suryn reprezentuje Kanadę w ISO/IEC JTC1/SC7 – S ystem and Software
Engineering Working Group 6 w zakresie jakości oprogramowania. W październiku
2003 Dr. Suryn przejął funkcję Sekretarza komitetu ISO/IEC JTC1/SC7, a od 2012 roku
został wybrany na Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i
Standaryzacji Oprogramowania.

Robotic Process Automation jako czynnik poprawy jakości
testów oprogramowania (prof. Danuta Kajrunajtys)
W prelekcji omówione zostanie zagadnienie doprecyzowania pojęcia jakości, testów
oprogramowania i oczekiwań od jakości testów oprogramowania.
W głównej części prezentacji zostaną przedstawione:
•
•
•
•

wyniki prac badawczych nad nieinwazyjnymi metodami integracji
oprogramowania
idea automatyzacji polegającej na wykorzystaniu programów
komputerowych w charakterze robotów (Robotic Process Automation, RPA),
moŜliwość wykorzystania narzędzi klasy RPA do automatyzacji testów bez
wykorzystywania kompetencji programistycznych
doświadczenia z próbnego zastosowania oprogramowania
RPA do automatyzacji testów

Prof. Danuta Kajrunajtys zajmuje się zagadnieniami związanymi z
wymaganiami dla systemów informatycznych. Jest nauczycielem
akademickim i praktykiem (doradztwo biznesowe i usługi
rzeczoznawcze). Zajmuje się działalnością naukowo-badawczą.
Kierowała trzema projektami finansowanymi ze środków
publicznych, w tym projektem mającym na celu opracowanie
innowacyjnego podejścia do nieinwazyjnej integracji aplikacji na
stanowisku uŜytkownika (grant NCBiR).

Dostosowanie systemów
informatycznych/oprogramowania do wymagań RODO
(Marzena Kwaczyńska, Monika Szarafińska-Zajdowicz)
25 maja 2018 roku zacznie bezpośrednio obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Co zmieni Rozporządzenie?
Dlaczego warto zacząć przygotowania do nowych przepisów juŜ dziś? Jak będą
musiały zmienić się systemy informatyczne, by zachować zgodność z przepisami? Z
tymi tematami zmierzymy się w naszej prezentacji.

Podczas wystąpienia omówimy najwaŜniejsze zmiany, jakie niesie za sobą unijne
rozporządzenie, w tym jak, nowe obowiązki administratorów danych osobowych
wpływają na konieczność wprowadzenia istotnych zmian w systemach
informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, zapewnienia przez te
systemy realizacji dodatkowych funkcji związanych z danymi osobowymi. To
właściwy czas na podjęcie odpowiednich kroków przez podmioty tworzące i
wdraŜające systemy informatyczne w przygotowaniu ich systemów do przepisów
prawa, przyjrzeniu się zawartym kontraktom, zakresom udzielonych gwarancji i
wsparcia serwisowego, takŜe w zakresie odpowiedniej wyceny prac.

Marzena Kwaczyńska: absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kierunek Administracja Publiczna, Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Kierunek
Prawo, Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowych Studiów
Prawa Spółek, Podyplomowych Studiów Prawa Własności
Intelektualnej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie. Doświadczenie zdobywała jako prawnik wewnętrzny w zespole prawnym
spółki giełdowej branŜy IT, przez 10 lat pełniła tam funkcję zastępcy dyrektora działu
prawnego, następnie pracowała w warszawskiej renomowanej kancelarii prawnej.
Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię.
Specjalizuje się w prawie kontraktów handlowych w szczególności w obszarze
nowych technologii, zagadnień prawno-autorskich, ochrony ochrona danych i
informacji poufnych przetwarzanych w sieci.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze spółek branŜy IT, w szczególności
w zakresie przygotowywania, opiniowania, negocjowania kontraktów
informatycznych, w tym umów wdroŜeniowych, utrzymaniowych, serwisowych,
licencyjnych, przenoszących autorskie prawa majątkowe. Prowadzi kompleksową
obsługę prawną spółek prawa handlowego. Doradza przedsiębiorstwom
świadczącym usługi informatyczne dla klientów z sektora informatycznego,
przemysłowego i budowlanego.

Monika Szarafińska-Zajdowicz: absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Przez
12 lat, do 2012 roku, dyrektor Biura Prawnego giełdowej spółki
akcyjnej, aktywnego wykonawcy na rynku zamówień
publicznych. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię.
Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie w
branŜy IT. Wspierała od strony prawnej szereg wdroŜeń systemów informatycznych

zarówno od strony Dostawcy jak i Klienta. Posiada równieŜ bogate doświadczenie w
zakresie zamówień publicznych, w tym reprezentowania wykonawców w
postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, a takŜe
przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Brała udział w tworzeniu
międzynarodowych konsorcjów, a takŜe reprezentowała wykonawców w
największych w Polsce przetargach dotyczących nowych technologii i własności
intelektualnej. Szkoleniowiec i autor publikacji związanych z zamówieniami
publicznymi. Doradza kompleksowo w procesie przygotowania, uzyskania, realizacji i
rozliczenia zamówienia publicznego. Wspiera równieŜ od strony prawnej projekty
obciąŜone duŜym ryzykiem realizacyjnym.

Ochrona prawa do prywatności i innych tajemnic prawnie
chronionych w branŜy IT (dr Bogdan Fisher)
Co jest tajemnicą prawnie chronioną, jakie są rodzaje tajemnic (ochrona danych
osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa i wiele innych) oraz dlaczego diabeł tkwi w
szczegółach. Jak obecnie postępować z tajemnicami: ramy prawne,
samoregulacja, regulacje umowne i zagadnienia praktyczne w tym m.in. kluczowe
klauzule, mechanizmy „wyjścia”. Prawo do prywatności – rozporządzenie e-privacy
2017 a RODO.

Dr Bogdan Fischer od kilkunastu lat doradza przedsiębiorstwom i
międzynarodowym korporacjom o zróŜnicowanych profilach
działalności. Kieruje departamentem własności intelektualnej,
nowych technologii i ochrony informacji oraz krakowskim biurem
kancelarii.

Ekspert prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej
oraz ochrony informacji w tym danych osobowych. Od kilkunastu lat prowadzi
obsługę skomplikowanych projektów z zakresu IT, własności intelektualnej oraz
prawa mediów, w tym reklamy i nieuczciwej konkurencji.

Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykłada na Uniwersytecie
Jagiellońskim w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, prawa mediów,
prawa nowych technologii, prawa reklamy i nieuczciwej konkurencji, ochrony
informacji i dóbr osobistych oraz etyki mediów. Członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie.

Ceniony prelegent wielu konferencji, regularnie współpracuje z najwaŜniejszymi
mediami w Polsce. Autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych w tym
m.in. ksiąŜek: Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji (2000), Wzory Umów w
prawie komputerowym (2000, 2001, 2002, współautor), Transgraniczność prawa
administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z
Polski do państw trzecich (2010), Cloud computing – nowy technologiczny
paradygmat - zagroŜeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności ( 2013).

Continuous Testing a Nowa Era Jakości Oprogramowania
(Grzegorz Leopold)
W dzisiejszym szybkim tempie rozwoju, firmy realizują zwinne podejście do realizacji
projektów wytwarzania i wdraŜania oprogramowania. Faza testowania, powinna
być moŜliwie zautomatyzowana, realizowana w sposób ciągły jako element
Continuous Delivery - procesu end-to-end dostarczania nowych funkcjonalności w
powtarzalnych przyrostowych cyklach, ze śledzeniem metryk jakości, wydajności,
bezpieczeństwa itd dla nowych aplikacji i funkcji.
Grzegorz Leopold Founder & CEO, Secorda Sp z o.o.
Bezpośrednio zaangaŜowany w doradzanie organizacjom w
budowaniu strategii IT i optymalizacji procesów. Zwolennik
DevOps, wykorzystania narzędzi automatyzujących proces
Continuous Delivery oraz implementacji Security Operation
Center. W ponad 20-letnim doświadczeniu w branŜy IT był m.in.
CIO w PayU S.A. (grupa allegro), dyrektorem systemów płatności
gdzie odpowiadał za rozwój i utrzymaniem systemów płatności
elektronicznych w Polsce i Europie. Pełnił takŜe funkcję dyrektora i członka zarządu w
Projekty Bankowe Polsoft Sp z o.o. (następnie grupa Computerland/Sygnity) gdzie
kierował produkcją i wdraŜaniem systemów IT kluczowych dla Spółki i Klienta z
segmentu rynku kapitałowego i bankowego.

