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Projekty informatyczne są mocno zindywidualizowane, zarówno pod względem technologicznym, jak i ze 
względu na odmienne oczekiwania biznesowe każdej ze stron. Są to bardzo ryzykowne przedsięwzięcia, 
jeżeli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Rozwój technologiczny jest tak dynamiczny, że istniejące 
rozwiązania prawne nie odpowiadają szybkim procesom digitalizacji biznesu. Problemy bardzo często 
pojawiają się już na etapie konstruowania umowy, dlatego warto się zabezpieczyć i zadbać o jej należyte 
wykonanie. Podczas konferencji zostaną omówione najbardziej sporne kwestie, uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie założeń umownych. Prelegenci przedstawią najnowsze orzecznictwo, dotyczące 
problemów z wywiązaniem się ze zobowiązań umownych. Poruszone będą również problematyczne 
kwestie prawno – autorskie oraz problematyka przetwarzania danych osobowych w kontraktach IT.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
 ▶ Formy należytego zabezpieczenia wykonania 

umowy na etapie jej konstruowania oraz w trakcie 
realizacji

 ▶ Realizacja projektów IT w oparciu o metodyki 
zwinne Agile i kaskadowe Waterfall

 ▶ Punkty zapalne w umowach – jak je 
identyfikować, a jak nimi zarządzać?

 ▶ Spory sądowe dotyczące wdrożenia i serwisu IT 
– praktyka europejska i krajowa

 ▶ Przeniesienie praw autorskich vs licencje – spory 
natury prawnej i osobistej

PRELEGENCI
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Kancelaria Maruta Wachta
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Szostek Bar i Partnerzy 
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DAMIAN GUDEL
Kancelaria Maruta Wachta

EWA KUROWSKA-TOBER
Tober Kancelaria DLA Piper

XAWERY KONARSKI
Kancelaria Traple Konarski 
Podrecki i Wspólnicy

MAGDALENA MICHALSKA
Kancelaria SMM Legal

ŁUKASZ WĘGRZYN
SSW Pragmatic Solutions

AGNIESZKA WACHOWSKA
Kancelaria Traple Konarski 
Podrecki i Wspólnicy

JUSTYNA WILCZYŃSKA-BARANIAK
Baraniak Ernst & Young Law Tałasiewicz,  
Zakrzewskai Wspólnicy sp.k. 



9:00 Rejestracja uczestników; Poranna kawa

9:30 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na etapie jej konstruowania oraz w trakcie realizacji
 ▶ Analiza dobrych praktyk w zakresie zapisów umownych

 ▶ Prawidłowe określenie przedmiotu umowy oraz precyzyjne definiowanie pojęć

 ▶ Zasady współpracy i współdziałania stron w zakresie sporządzania umowy, odpowiedzialność 
stron za realizację zadań

 ▶ Konstruowanie i wybór umowy oraz jej kwalifikacja prawna

 ▶ Zabezpieczenie w sytuacji opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, jakie elementy warto 
umieścić w umowie?

 ▶ Zastosowanie kar umownych, ustalanie wysokości kar oraz ich egzekwowanie
Damian Klimas, Associate,Prawnik, Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

11:00 Przerwa kawowa

11:30  Specyfika kontraktów wdrożeniowych - realizacja projektów IT w metodykach zwinnych Agile  
i kaskadowych Waterfall
 ▶ Jak wybrać właściwą metodykę do projektu, na jakie elementy zwracać uwagę?

 ▶ Na jakie etapy podzielić projekt, jakie wyznaczyć cele i jak mierzyć stopień ich realizacji?

 ▶ Dokumentowanie i odbieranie prac na poszczególnych etapach projektu

 ▶ Konsekwencje zmiany potrzeb biznesowych w modelu zwinnym i kaskadowym, informowanie  
o zmianach, określenie dalszych etapów pracy

Łukasz Węgrzyn, Partner, Prawnik, SSW Pragmatic Solutions

12:45 Przerwa na lunch

13:30 Licencje: warunki na jakich można korzystać z oprogramowania - case study
Łukasz Czynienik, Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria DLA Piperr

14:30 Najczęstsze przyczyny powodujące konflikty w realizacji kontraktów IT - case study
 ▶ Punkty zapalne w umowach: wieloetapowa realizacja umów, nieterminowe wykonywanie prac,

 ▶ Zmiany zakresu umowy w toku jej realizacji, zakres odpowiedzialności wykonawcy

 ▶ Możliwe warianty postępowania w sytuacji nienależytego wykonania umowy:
• Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy - konsekwencje dla wykonawcy i zamawiającego
• Modyfikacje dotyczące zobowiązań umownych:warunki zmiany umowy, zastępcze
• wykonanie umowy, renegocjacje umowy

 ▶ Pojęcie wady i błędu oprogramowania

 ▶ Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących serwisu i wdrożenia IT
Wojciech Jarosiński, Partner, Adwokat, Szef Działu Rozwiązywania Sporów, Kancelaria Maruta Wachta

16:00 Zakończenie I dnia konferencji
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8:30 Rejestracja uczestników; Poranna kawa

9:00 Praktyczne przykłady form subordynowania wykonawcy
 ▶ Zapisy w umowie IT

 ▶ Metody i czynniki wspomagające bezproblemowe wykonanie umowy

 ▶ Zwiększanie efektywności współpracy wykonawcy z zamawiającym

 ▶ Narzędzia pomocne w realnym wykonaniu umowy

 ▶ Zaostrzenia i warunki w umowie dyscyplinujące wykonanie przedmiotu umowy
Xawery Konarski, Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Agnieszka Wachowska, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:00 Orzecznictwo sądów dotyczące nienależytego wykonania umowy IT - case study
 ▶ Kwalifikacje umów wdrożeniowych w orzecznictwie sądów

 ▶ Spory sądowe dotyczące wdrożenia i serwisu IT

 ▶ Jurysdykcja właściwa i prawo w transgranicznych umowach IT
Justyna Wilczyńska – Baraniak, Associate Partner, Adwokat, Kancelaria EY Law
Damian Gudel, Starszy Prawnik, Adwokat, Kancelaria Maruta Wachta

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Problematyka prawa autorskiego w kontraktach IT
 ▶ Nabywanie i przenoszenie praw autorskich

 ▶ Konsekwencje wykorzystania oprogramowania przed przeniesieniem praw autorskich

 ▶ Przeniesienie praw autorskich vs licencje

 ▶ Najnowsze orzecznictwo dotyczące kwestii prawno - autorskich
Magdalena Michalska, Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria SMM Legal

13:15 Przerwa na lunch

14:00 Przetwarzanie danych osobowych w kontraktach IT
 ▶ Umowy o przetwarzanie danych osobowych - istotne uzgodnienia, obowiązki administratora 

i procesora

 ▶ Zabezpieczanie i powierzanie danych osobowych

 ▶ Niewykonanie umowy a przetwarzanie danych - do kogo zgłaszać problem: UODO czy UKE

 ▶ Przechowywania i przetwarzania danych w chmurze - kwestie zabezpieczenia integracji 
danych oraz poufności danych

 ▶ Przechowywanie i przetwarzanie danych poza obszarem UE
Ewa Kurowska – Tober, Partner, Radca Prawny,Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, 
Kancelaria DLA Piperr

16:00 Zakończenie konferencji; Wręczenie certyfikatów uczestnictwa
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PRELEGENCI
ŁUKASZ CZYNIENIK

Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria DLA Piper  
Radca prawny, pracuje w warszawskim zespole prawa własności intelektualnej i nowych technologii (IPT). Na 
co dzień doradza klientom w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych (IT), zaawansowanych 

technologii, ochrony danych osobowych, mediów i telekomunikacji. Specjalizuje się w doradztwie w ramach 
złożonych i wielojurysdykcyjnych projektów realizowanych w branżach regulowanych, takich jak media 

i telekomunikacja, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Świadczy usługi w zakresie opracowywania, 
analizowania oraz negocjowania umów i dokumentów dotyczących praw własności intelektualnej oraz technologii 

informatycznych (IT). Absolwent studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego 
oraz Letniej Szkoły Prawa IT, Downing College, Cambridge University. 

WOJCIECH JAROSIŃSKI
Partner, Adwokat, Szef Działu Rozwiązywania Sporów, Kancelaria Maruta Wachta
Adwokat, partner w dziale rozwiązywania sporów. Zarządza działem oraz zajmuje się strategicznymi 
sprawami Klientów kancelarii. W opinii Dziennika Rzeczpospolita Wojciech Jarosiński jest liderem 

prawników procesowych w Polsce,  a prowadzony przez niego zespół – rekomendowanym jako jeden  
z najlepszych.

Wojciech specjalizuje się w doradztwie procesowym związanym  z budownictwem wielkokubaturowym, 
systemami inteligentnych budynków, sporami korporacyjnymi, wdrożeniem i utrzymaniem skomplikowanych rozwiązań 
informatycznych, bazujących na różnorodnych technologiach oraz wielu dostawcach. Wojciech reprezentuje Klientów 
kancelarii w wielowątkowych sporach sądowych oraz arbitrażowych, często z elementem transgranicznym. 
Wojciech Jarosiński jest Absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Columbus School of Law  
w Waszyngtonie (LL.M.). Obecnie jest wykładowcą podstaw prawa na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

DAMIAN GUDEL
Starszy Prawnik, Adwokat, Kancelaria Maruta Wachta
Adwokat, starszy prawnik w dziale rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych 

sporów gospodarczych. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu wiodących polskich i zagranicznych 
spółek m.in. z branży budowlanej, nowych technologii, chemicznej i energetycznej oraz osób fizycznych zarówno 

w postępowaniach cywilnych jak i karnych. Obecnie jest zaangażowany m.in. w szereg złożonych sporów pomiędzy 
podmiotem publicznym z wiodącymi spółkami sektora prywatnego. Damian Gudel odpowiada za kluczowe projekty 

karne Klientów kancelarii.
Damian Gudel jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi wykłady dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego na 
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.



PRELEGENCI
DAMIAN KLIMAS

Associate, Prawnik, Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie i zarządzaniu 

ekosystemem dostawców IT oraz umożliwieniu organizacjom korzystania z usług chmurowych. Autor 
prawnych modeli zakupowych oraz kontraktowych pozwalających organizacjom na transformację Agile 

w obszarze współpracy z dostawcami IT. Wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego. W międzynarodowym rankingu The Legal 500 2018 wskazany jako Next 

Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce.

XAWERY KONARSKI
Starszy Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Związku Pracodawców Branży 

Internetowej IAB Polska. Jako ekspert brał udział w  pracach legislacyjnych nad  szeregiem ustaw 
z zakresu prawa nowych technologii, jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy 

PIIT.
W latach 2008-2014 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się 

w TMT, jest członkiem rad nadzorczych firm z branży nowych technologii.
Nadzoruje prace prawne dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych podmiotów z branży TMT, doradzał Wykonawcom, jak 
i Zamawiającym w realizacji szeregu projektów szerokopasmowych. 

EWA KUROWSKA-TOBER
Tober, Partner, Radca Prawny,Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej 
i Technologii, Kancelaria DLA Piper

Ewa Kurowska-Tober jest partnerem i szefem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii  
w warszawskiej kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. Jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem. 

Od las specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i prywatności. Doradza wiodącym polskim  
i zagranicznym spółkom odnośnie przetwarzania danych, w tym w ramach grup kapitałowych, zajmuje się 

transgranicznymi transferami danych, obrotem bazami, umowami o powierzenie przetwarzania. Wielokrotnie 
doradzała w postępowaniach przez GIODO, w tym odnośnie zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych i uzyskania 

zgody na transfer danych. Specjalizuje się we wdrożeniach wewnętrznych regulaminów, programach whistleblowingowych  
i procedurach compliance, przeprowadza audyty z zakresu ochronnych danych osobowych. Doradza w kwestiach związanych  
z przechowywaniem danych i dokumentacji zgodnie z wymogami prawa, a także wykorzystywaniem danych do celów 
marketingowych, profilowania i big data. Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, łącząc profesjonalne 
doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych. Ewa Kurowska-Tober jest także 
specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa technologii,  prawa Internetu i branży 
e-commerce. Jest cenionym wykładowcą na konferencjach branżowych.



PRELEGENCI
MAGDALENA MICHALSKA

Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria SMM Legal
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej,  
w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe. Przygotowuje  

i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy wdrożeniowe (w tym w metodologii 
Waterfall czy Agile), umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy serwisowe, umowy o depozyt 

kodów źródłowych. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, 
popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych oraz praw ochronnych na 

znaki towarowe przed krajowymi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Prowadzi bieżącą obsługę klientów 
w zakresie ochrony danych osobowych – aktualnie w szczególności w zakresie wdrożenia RODO u przedsiębiorców. 
Posiada doświadczenie w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych poprzez rejestrację i używanie 
domen internetowych przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem 
Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum 
Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center). 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny  
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2017 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych” na Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Autorka publikacji  
z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury cywilnej i ochrony danych osobowych.

ŁUKASZ WĘGRZYN
Partner, Prawnik, SSW Pragmatic Solutions
Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie i zarządzaniu 

ekosystemem dostawców IT oraz umożliwieniu organizacjom korzystania z usług chmurowych. Autor 
prawnych modeli zakupowych oraz kontraktowych pozwalających organizacjom na transformację Agile 

w obszarze współpracy z dostawcami IT. Wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Uniwersytetu Warszawskiego. W międzynarodowym rankingu The Legal 500 2018 wskazany jako Next 

Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce.

AGNIESZKA WACHOWSKA
Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Ekspert prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w prawie IT. W kancelarii uczestniczy w pracach 

praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii 
i prawa autorskiego. Od początku kariery prawniczej doradza podmiotom z branży IT, w tym również 

podmiotom publicznym, w zakresie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych na dostawy 
i usługi IT. Odpowiada za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo 

z zakresu prawa telekomunikacyjnego.
Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym 
wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych 
audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania.
Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną 
z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących 
budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi.
Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych 
z zakresu prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT. Absolwentka 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia).



PRELEGENCI

Justyna Wilczyńska-Baraniak, adwokat, Associate Partner w kancelarii EY Law kierująca zespołem 
prawa własności intelektualnej oraz technologii. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w zakresie 

strategicznego doradztwa na rzecz multi-jurysdykcyjnych klientów z sektora retail, energetycznego, 
finansowego oraz farmaceutycznego w sprawach związanych z własnością intelektualną, a dotyczących 

strategii ochrony marki na terytorium UE, naruszeń praw IP, w tym w szczególności patentów, znaków 
towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji, zbywania praw IP i ich 

licencjonowania oraz procesów due dlligence. 
Reprezentuje klientów w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej 
na obszarze UE, a także w sporach przed sądami powszechnymi, Sądzie Najwyższym i Urzędzie Patentowym. Justyna 
doradzała międzynarodowej organizacji skupiającej czołowych producentów programów komputerowych na świecie  
i prowadziła działania zmierzające do ochrony praw autorskich do oprogramowania komputerowego. 
Justyna jest prawnikiem rankingowym, rekomendowanym za sprawne doradztwo i doskonałą reprezentacje klientów  
w wielojurysdykcyjnych sporach sądowych (I AM Patent 1000, 2016, 2017, 2018). Justyna jest także wyróżniana w 
rankingach Chambers Europe (2017, 2018), Chambers Global (2017, 2018) oraz Legal 500 (2018). Jest współautorem 
publikacji książkowej „Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne” (2013, Lexis Nexis) oraz autorem innych 
publikacji zarówno krajowych jak i zagranicznych. Brytyjski magazyn „Your Guide” opublikował jej artykuł „Polish Online 
Games Sector Booming” (2012). 
Jest współtwórcą i kierownikiem Akademii Biznesu i Prawa Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,  
w ramach której koordynuje Studia Podyplomowe „Prawo w Biznesie Nowych Technologii” oraz prowadzi wykłady 
dotyczące rozstrzygania sporów z zakresu nowych technologii. 

JUSTYNA WILCZYŃSKA-BARANIAK
Baraniak, Associate Partner, Adwokat, Kancelaria EY Law 



MMC Polska jest niezależnym organizatorem 
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka 
organizuje szkolenia, konferencje i 
kongresy dedykowane specjalistom, kadrze 
menadżerskiej oraz zarządom wiodących 
firm w Polsce. Szkolenia i konferencje 
prowadzone są przez znanych praktyków, 
ekspertów posiadających wieloletnie 
doświadczenie w swojej branży. Kongresy 
mają charakter międzynarodowy, skupiają 
pełną reprezentację rynku, zarówno firm, 
jak i administracji centralnej i regulatora. 
MMC Polska organizuje również szkolenia 
zamknięte w pełni dopasowane do 
potrzeb klientów. Efektem organizowanych 
wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji 
pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej 
oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. 
Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, 
Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, 
Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, 
KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, 
PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco 
Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC 
Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC 
Events oraz MMC Design.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli 
firm zamawiajacych wykonanie na ich poczet wszel-
kich kontraktów z obszaru IT, a w szczególności: 

 ▶ Pracowników działów prawnych

 ▶ Dyrektorów działów IT

 ▶ Managerów i Specjalistów IT

 ▶ Kierowników projektów informatycznych

 ▶ Przedstawicieli firm z branży IT
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