Informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne – o czym właściwie mowa?
Obowiązki i uprawnienia związane z realizacją przepisów i strategii informatyzacji
Przykłady realizacji projektów usprawniających działalność podmiotów
Jakość oprogramowania oraz jakość danych w służbie publicznej
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 Michała Bukowskiego (Przewodniczącego Zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji
publicznej)
o Prof. Witolda Abramowicza (Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Człowieka Roku Big Data 2014)
o Dr Agatę Filipowską (Kierownika Projektu „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w
Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego)
o Aleksandra Czarnowskiego (Prezesa Zarządu AVET Information and Network Security Sp. z o.o. eksperta
ds. bezpieczeństwa danych w jednostkach realizujących zadania publiczne przy Komisji Europejskiej)
o Dorotę Szczęsnowicz-Kocięcką (radcę prawnego w Kancelarii Gessel), Marzenę Kwaczyńską – (radcę
prawnego w Kancelarii Gessel)
o Dr Bogdana Fischera (partnera / radcę prawnego w Kancelarii Chałas i Wspólnicy)
o Marcina Gomołę (dyrektora działu compliance T-Mobile)
o Anety Jędrzejczyk (dyrektora działu zakupów PKP PLK)

Partnerzy

20 października, Warszawa
Budynek Wydziału Prawa i
Administracji UKSW

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. W efekcie tych
dyskusji postanowiono, Ŝe kolejna konferencja, która planowana jest na 20
października 2015 zostanie w całości poświęcona tej tematyce.

II Konferencja SASO będzie miała równieŜ charakter niekomercyjny, a odbędzie się w
Warszawie. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do wysokich przedstawicieli
urzędów (zarówno samorządowych jak i administracji zespolonej) oraz innych
jednostek realizujących zadania publiczne.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie prowadzi badania nad istotą i działaniem prawa w róŜnych jego
dziedzinach, nad rolą i zadaniami współczesnej administracji zarówno w wymiarze
krajowym, jak i międzynarodowym oraz nad stosunkami międzynarodowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem Europy i USA podejmując badania w szczególności, nad
europejskimi aspektami dziedzin prawa krajowego oraz badania nad Unią Europejską.
Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych.
Wśród nich są: Rzecznik Praw Obywatelskich, sędziowie sądów Unii Europejskiej,
Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, członkowie Rady
Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, eksperci Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP,
adwokaci, radcy prawni i prokurato-rzy, ambasadorzy, pracownicy urzędów
centralnych w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konferencja jest bezpłatna.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają komplet materiałów konferencyjnych
zawierających konspekty i opisy prezentacji oraz sylwetek prelegentów.

