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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA
RZECZ ATESTACJI I STANDARYZACJI
OPROGRAMOWANIA (SASO) ZA ROK
2012
STRESZCZENIE DOKUMENTU
Niniejszy dokument opisuje najważniejsze aspekty funkcjonowania Stowarzyszenia w 2012 roku
wraz z zaznaczeniem kierunkowych planów na 2013 rok.

ZAGADNIENIA FORMALNE
W 2012 roku SASO prowadziło działalność zgodnie z postanowieniami Statutu, rozwijając
działalność badawczo-rozwojową zgodnie ze statutem.
W roku 2012 upłynęła kadencja obecnych władz Stowarzyszenia, w związku z czym w trakcie
Walnego Zgromadzenia Członków odbyło się głosowanie związane z wyborem nowych władz. W
głosowaniu wzięło udział 61% Członków SASO.
Wybrano następujące osoby, które wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej (pełniące również funkcje
Komitetu Odwoławczego):
1.

Inga Dębczyńska (Przewodniczący)

2.

Robert Kasperek

3.

Mikołaj Pietrzak

Wybrano następujące osoby, które wchodzą w skład Zarządu:
1.

Witold Suryn (Prezes Zarządu)

2.

Radosław Hofman (Sekretarz Generalny)

3.

Ewa Hołodnik-Matysek

Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu wyboru, tj. 08.12.2012.
Ponadto Członkowie SASO wypowiedzieli się na temat kierunków rozwoju SASO w kolejnych
latach:
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•

Promocji SOZO w gronie administracji publicznej / dużych odbiorców (42% głosów)

•
Większej widoczności SASO na konferencjach branżowych (w tym wygłaszaniu wykładów)
(51% głosów)
•
Proponowania Członkom SASO wygłaszanie odpłatnych wykładów na konferencjach
(wybór osoby mającej wygłosić wykład będzie odbywał się na zasadzie otwartego dostępu) (15%
głosów)
•

Reklamowania się SASO w prasie (9% głosów)

•
Zorganizowanie pierwszej własnej konferencji SASO (być może wspólnie z jakimś
partnerem) (36% głosów)
•

Zdobycie akredytacji ISO/IEC 2000 (27% głosów)

•

Doprowadzenie do wydania co najmniej 10 certyfikatów SASO w ciągu roku (33% głosów)

•

Przygotowania i publikacji raportów i artykułów naukowych (30% głosów)

•

Podjęcie własnych prac badawczych (27 % głosów)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SASO osiągnęło przychody z tytułu realizacji komercyjnych prac badawczych i rozwojowych. Po
poniesieniu kosztów wykonania wspomnianych prac, oraz kosztów utrzymania SASO (usługi
rachunkowe, opłaty administracyjne itd.) wynik SASO na koniec 2012 roku jest dodatni zarówno na
poziomie wyniku netto, jak i Cash-flow. Szczegóły sprawozdania otrzymają członkowie SASO na
potrzebę zatwierdzenia sprawozdania przy okazji najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

PROMOCJA STOWARZYSZENIA I SOZO
W piątym roku działalności SASO wciąż poświęcało uwagę działalności promocyjnej
Stowarzyszenia i Systemu Oceny Zgodności Oprogramowania. Po raz kolejny objęliśmy patronatem
kilka konferencji krajowych, oraz braliśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami wybranych
podmiotów. Promocja SASO odbywała się również poprzez składanie ofert na wykonanie prac B+R.
SASO uczestniczyło również w Komitecie Technicznym nr 171 (ds. sieci i oprogramowania) przy
Polskim Komitecie Normalizacyjnym (komitet ten zajmuje się współpracą z ISO/IEC JTC1/SC7 oraz
udziałem w procesie zatwierdzania i publikacji Polskich wersji norm dotyczących IT).

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OPROGRAMOWANIA
W 2012 roku nie wydano kolejnych Certyfikatów Zgodności. Całość Systemu Oceny Zgodności
Oprogramowania jest wciąż gotowa do użytkowania, jednakże zainteresowanie wymuszane przez
odbiorców oprogramowania wciąż jest zbyt niskie, aby wywołać potrzebę certyfikacji po stronie
producentów. Obecnie trwają rozmowy na temat rozpoczęcia dwóch certyfikacji obejmujących
bardzo złożone systemy (sam proces certyfikacji również jawi się jako złożony).
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
W 2012 roku SASO brało udział w 4 komercyjnych projektach natomiast nie występowało jako
autor publikacji naukowych. SASO nie wystąpiło o dofinansowanie projektów własnych.

PLANY NA 2013 ROK
W 2013 roku SASO planuje kontynuować działalność obejmującą badania podstawowe, badania
przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe działając w sposób komercyjny na zlecenie.
Działalność SASO będzie opierała się na działalności Członków Stowarzyszenia, który będą
wskazywali sposób wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży ich pracy (w tym na
wynagrodzenie siebie, wynagrodzenie dla podmiotu w którym są zatrudnieni lub inne cele - nie
przewiduje się tworzenia stałych miejsc pracy).
Na bazie powyższych projektów zakłada się skorzystanie z możliwości nawiązania trwałej
współpracy z polskimi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z SASO.
SASO będzie kontynuować promocję Stowarzyszenia oraz Systemu Oceny Zgodności
Oprogramowania Promocja poza dotychczasowe formy powinna również dotyczyć organizacji
szkoleń i warsztatów oraz publikacji w czasopismach branżowych.
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