
Testy akceptacyjne 
w administracji publicznej

PRO PUBLICO BONO?

Michał Kruszewski



Skąd zapotrzebowanie na testy?

 Narodowa Strategia Spójności (NSS) 

2007-2013 – ok. 85,6* mld euro

 Wzrost jakości odbieranego 

oprogramowania (finansowane ze 

środków UE)

 Nowa perspektywa finansowa UE 

na lata 2014-2020

* http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/



Dlaczego my?

 Przeniesienie ciężaru 

odpowiedzialności?

 Obawy przed kontrolami 

instytucji wdrażających?

 Brak kompetencji?

 Niezależność?

 Profesjonalizm?

 Doświadczenie?



Kim właściwie jesteśmy?

Wykonawca 
Systemu

Zespół Testów 
Akceptacyjnych

(Wykonawca 
testów)

Zamawiający



• „Paradoks doskonałości”
– Jak odebrać system bez zastrzeżeń?

• Brak lub zbyt ogólne wymagania niefunkcjonalne
– Jak zweryfikować wymagania prawne?
– Czy można przetestować wymagania „jakościowe”?

• „Pomiędzy młotem a kowadłem”
– Jak uniknąć podwójnej siły rażenia?

Główne problemy do rozwiązania



• Jaki jest kontekst prawny realizowanego 

projektu?

• Czym są i gdzie są definicje „błędu” i 

„zmiany”?

• Kiedy My wchodzimy do gry?

Kluczowe uwarunkowania
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Kluczowe fazy realizacji projektu
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przetargu na 
Wykonawcę 
systemu
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Wykonawcy 
systemu i 
rozpoczęcie 
analizy
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zamawiającego



Którędy do sukcesu?

Okiełznanie 
wymagań 
niefunkcjonalnych

Znalezienie 
sojuszników

Przedefiniowanie 
błędów

???



„Nawet ludzie, którzy się nie lubią, pomagają sobie w 
kłopotach, gdy płyną na tej samej łodzi”* 

• Interesariusze i… interesariusze 

• Być po stronie Zamawiającego

• Wspólny… różny cel

*Sun Tzu „Sztuka Wojny”

Gdzie są sprzymierzeńcy?



„You must unlearn, what you have learned”*

Kluczowe czynniki:

• Czym są wymogi formalne Umowy i SIWZ?

• Jakie są faktyczne kryteria odbioru systemu?

• Jaki ma to związek z faktycznym wsparciem 

świadczonym przez Wykonawcę na etapie 

eksploatacji systemu?

*Yoda „The Empire Strikes Back”

Jak przedefiniować błędy?



Definicja z Umowy
Definicja zmodyfikowana 

w Planie Testów

Błąd skutkujący stałą niedostępnością systemu lub

powodujący:

 brak możliwości kontynuowania w systemie

procesu biznesowego zgodnie z tym jak zostało

to zaprojektowane,

 brak spełnienia przez system obowiązkowych

wymagań zgodnie z tym jak ich wykonanie

zostało zaprojektowane,

 brak spełnienia przez system preferowanych

wymagań zgodnie z tym jak ich wykonanie

zostało zaprojektowane lub brak możliwości

zastosowania tymczasowego rozwiązania

pochłaniające co najwyżej 3 razy tyle czasu co

rozwiązanie standardowe.

Tymczasowe rozwiązanie nie może powodować

niepoprawnych operacji systemowych.

Błąd skutkujący stałą niedostępnością systemu lub

powodujący:

 brak możliwości kontynuowania w systemie procesu

biznesowego zgodnie z tym jak zostało

to zaprojektowane,

 brak spełnienia przez system obowiązkowych lub

preferowanych wymagań zgodnie z tym jak ich

wykonanie zostało zaprojektowane.

Co z „naszymi błędami”?



• Jak ukierunkować wymagania aby zmierzać 

do odbioru systemu?

• A co z zapisami Umowy…

• Ile to ma kosztować… pracy?

Jak skrystalizować wymagania 
niefunkcjonalne?



Definicja z SIWZ
Definicja zmodyfikowana 

w Planie Testów
Błąd oprogramowania lub konfiguracji

uniemożliwiający prawidłowe działanie lub

uniemożliwiający korzystanie z dowolnej

funkcjonalności Systemu.

Uwaga!

W dalszej części umowy kary zdefiniowane

były w stosunku do pojęcia awarii.

Błąd Krytyczny:

wada w oprogramowaniu, która uniemożliwia

użytkownikowi korzystanie z systemu zgodnie

z jego przeznaczeniem lub uniemożliwia mu

korzystanie z krytycznej funkcjonalności.

Jeżeli możliwe jest funkcjonalne obejście

problemu, wada oprogramowania nie będzie

uważana za krytyczną.

Jak okiełznać wymagania?



Udział Nas – ekspertów w testach:

• Wnosi nowe standardy jakościowe do Organizacji

• Umożliwia poprawę jakości wytwarzanego 

oprogramowania

• Przyczynia się do ….

Pro publico bono?



?

Pytania


