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09:00  Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 

09:30  Uregulowania prawne w umowach IT  
– zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy
• Metody precyzyjnego określenia przedmiotu umowy
• Gwarancja i rękojmia w umowach IT
• Problematyka wynikająca z kar umownych  

w kontraktach IT
• Konstrukcje prawne i problematyka umów SLA
• Praktyczne aspekty wyboru prawa zagranicznego  

w umowach IT

Magdalena Michalska, Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria 
SMM Legal

11:00 Przerwa kawowa

11:30  Najczęściej popełniane błędy w umowach  
i wynikające z tego spory – case study
• umowy IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym
• warianty postępowania w przypadku sporów 

dotyczących umów IT
• umowy IT w orzecznictwie sądów polskich
• proceduralne sposoby rozwiązywania sporów 

dotyczących umów IT 

Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner Kancelaria Prawna Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:45  Przerwa na lunch

13:30  Realizacja umowy IT – kary umowne  
w praktyce / orzecznictwo – case study
Ewa Kurowska-Tober, Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa 
Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

14:30  Praktyczne przykłady form 
subordynowania wykonawcy
• Zapisy w umowie IT
• Metody i czynniki wspomagające bezproblemowe 

wykonanie umowy
• Zwiększanie efektywności współpracy wykonawcy  

z zamawiającym
• Narzędzia subsydiarne w realnym wykonaniu umowy
• Zaostrzenia i warunki w umowie dyscyplinujące 

wykonanie przedmiotu umowy

Agnieszka Wachowska, Partner, Radca prawny, Szef zespołu IT-Telco, 
Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

16:00   Zakończenie I dnia warsztatów

09:00  Rejestracja uczestników; Poranna kawa 

09:30  Zasady i regulacje przenoszenia praw 
autorskich 
• Jak konstruować postanowienia dotyczące 

przeniesienia praw autorskich
• Różnice między przenoszeniem praw autorskich  

a licencją
• Regulacje prawne nabywania praw własności 

intelektualnej przez pracodawcę
• Zasady udzielania licencji w umowach IT
• Nabywanie (pierwotne i wtórne) praw  

do oprogramowania
• Uregulowania zasad dostępu do kodu źródłowego

Agnieszka Wachowska, Partner, Radca prawny, Szef zespołu IT-Telco, 
Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Joanna Jastrząb, Aplikantka radcowska, Kancelaria Prawna Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:00  Przerwa kawowa

11:30  Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy IT
• Sposoby zabezpieczenia zamawiającego na wypadek 

wypowiedzenia umowy
• Możliwe warianty postępowań na wypadek 

nienależytego wykonania umowy
• Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy  

- skutki zamawiającego
• Rozliczenia stron i zabezpieczenie wypłaty w związku 

z niewykonaniem umowy
• Zabezpieczenia na wypadek opóźnienia wykonania 

umowy

Damian Klimas, Prawnik, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 

13:00  Przerwa na lunch

14:00  Istotne zapisy w umowie zgodnie  
z wymogami RODO 
• Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych  

w świetle najnowszych regulacji
• Istotne zapisy w umowie zgodnie z wymogami 

Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
• Co powinna zawierać umowa w zakresie danych 

osobowych
• Zasady dalszego powierzania przetwarzania danych 

osobowych przez podwykonawców
• Status prawny adresów IP w kontekście zasad 

ochrony danych osobowych
• Kary i sankcje za nierespektowanie przepisów 

dotyczących przetwarzania danych osobowych
• Ocena skutków dla ochrony danych osobowych 

(Privacy Impact Assessment) w kontekście 
wdrażanych nowych projektów i rozwiązań 
informatycznych  

Mateusz Zreda, Radca Prawny, Kancelaria Destrier 

15:30  Zakończenie warsztatów;  
Wręczenie certyfikatów Uczestnikom
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WARSZTATY DEDYKOWANE 
SĄ PRZEDSTAWICIELOM:

Warsztaty skierowany jest w szczególności do:

•Prawników wewnętrznych przedsiębiorstw

•Prawników zainteresowanych tematyką prawa w branży IT

•Dyrektorów działu IT

•Kierowników projektów informatycznych

•Właścicieli firm informatycznych

•Managerów IT

•Kierowników Wydziału IT

ORGANIZATOR:

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych  
w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje 
dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wio-
dących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez zna-
nych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie 
w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają 
pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej  
i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w  peł-
ni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń 
jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycz-
nej 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 Szkolenia,  
MC Events oraz MMC Design. 

DLACZEGO WARTO 
WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dynamicznie rozwijająca się branża IT stwarza konieczność 
nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu zasad kształtowa-
nia kontraktów, określania przedmiotu umowy wpływającego 
na efekty prawidłowego wykonania umów, bezpieczeństwa 
danych osobowych, czy unikania błędów. 
Z tego względu ważne jest śledzenie bieżącej praktyki i judy-
katury w celu osiągnięcia pełnej wiedzy oraz podejmowania 
decyzji mających efektywny wpływ na sytuację stron umów. 
Celem warsztatu jest przedstawienie problematyki oraz uregu-
lowań związanych z zawieraniem umów. 
Omówione zostaną zagadnienia praktyczne, które pozwolą 
lepiej zabezpieczyć interesy stron umowy. Poruszone kwe-
stie orzecznictwa zarówno sądów polskich, jak i unijnych oraz 
stanowiska instytucji UE mogą być podstawą i dobrym polem  
do dyskusji na temat przyjmowanych ścieżek interpretacji 
przepisów. 
Przedstawione zostaną sprawdzone formy subordynowania 
wykonawcy, zasady przenoszenia praw autorskich oraz istotne 
zapisy  w umowie zgodnie z nowym rozporządzeniem o ochro-
nie danych osobowych.  

KONTAKT DO PRODUCENTA:

Sylwia Jankowska 
Kierownik Projektu 
tel.: 22 379 29 63 
e-mail: s.jankowska@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU

Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
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PRELEGENCI :

Joanna Jastrząb
Aplikantka radcowska, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i 

Wspólnicy 
W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu IT-Telco. Zajmuje się 
doradztwem prawnym dotyczącym branży IT dla zamawiających 
iwykonawców z sektora publicznego oraz prywatnego. Brała udział 
w wielu projektach mających na celu przygotowanie, negocjowanie 
umów IT – m.in. analitycznych, wdrożeniowych, serwisowych, 
licencyjnych, a także przygotowywanie regulaminów świadczenia usług 
drogą elektroniczną. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu 
audytów prawnych dotyczących umów IT, a w szczególności oceny 

oraz zakresu przysługujących stronom praw do oprogramowania.
Uczestniczyła z ramienia kancelarii w kilku dużych wdrożeniach kompleksowych systemów 
rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów dla spółek IT. Posiada przy tym 
doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o wydanie indywidulanych interpretacji 
podatkowych w zakresie rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów.
Jej zainteresowania obejmują szeroko pojęte prawo nowych technologii, w tym również 
problematykę prawa ochrony danych osobowych. Jest autorką artykułów w prasie 
specjalistycznej, poświęconych problematyce prawnych zagadnień IT i danych osobowych, 
m.in.: Dane biometryczne – jak będą uregulowane w rodo, lipiec 2016, Świadczenie 
usług hostingowych – wybrane kwestie umowne, luty 2016; oraz wspólnie z Agnieszką 
Wachowską – Wady systemu informatycznego a możliwość odstąpienia od umowy, 
Computer Reseller News Polska, kwiecień 2016; Agile i waterfall – wdrożenia systemów 
a postanowienia umowy, IT Professional, maj 2016.
Ukończyła z wyróżnieniem kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagielloń-skiego. Obecnie kontynuuje naukę na kierunku prawo własności intelektualnej 
i nowych mediów na WPIA UJ oraz jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Warszawie.

Ewa Kurowska – Tober
Radca Prawny, Partner, 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 lat 

specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii. Doradza wiodącym polskim 
i zagranicznym spółkom odnośnie umów IT,  dużych wdrożeń informatycznych, umów 
licencyjnych i serwisowych. Wielokrotnie uczestniczyła jako doradca prawny 
w skomplikowanych projektach informatycznych związanych z wdrożeniami kluczowych 
systemów IT. Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, takich jak 
bankowość czy sektor ubezpieczeniowy, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie 
umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych. Doradza także 
w kwestiach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych, prawem Internetu 
i cyberbezpieczeństwem. Jest również specjalistą w zakresie prawa ochrony danych 
osobowych, zajmując się przetwarzaniem danych w działalności gospodarczej, 
transferami danych, profilowaniem i big data.  Jest cenionym wykładowcą na 
konferencjach branżowych.

Damian Klimas
Prawnik, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna 
Associate w kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy, doktorant  
w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 
Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy zawodowej zajmował 
się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale 
compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa 

handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz 
prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję 
obligacji korporacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie w kompleksowej obsłudze 
spółek, sporządzaniu umów, a także opinii prawnych. Prelegent na konferencjach 
ogólnopolskich i międzynarodowych, autor publikacji naukowych z zakresu prawa mediów 
elektronicznych, w tym umów licencji. Przygotowuje rozprawę doktorską o umowach 
SaaS.

Xawery Konarski
Adwokat, Starszy Partner Kancelaria Prawna Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy 
Adwokat, starszy wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski 
Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny Związku Pracodawców Branży 
Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. Członek Rady 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jako ekspert brał 
udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa 

nowych technologii, jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy 
PIIT. Nadzoruje prace dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych firm IT. W latach 2008-
2016  r. nominowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących 
się w TMT.

Agnieszka Wachowska
Partner, Radca prawny, Szef zespołu IT-Telco, Kancelaria 
Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem 
IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii 
i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT,  
w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień 
związanych z prawem zamówień publicznych w IT. Odpowiedzialna 

także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo  
z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w niemal 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 ope-rowania sieciami szerokopasmowymi. Prelegentka na 
konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz 
naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony 
programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT. 

Mateusz Zreda
Radca Prawny, Kancelaria Destrier 
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, 
członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wieloletni ekspert do spraw 
legislacji w Kancelarii Sejmu. Kieruje warszawską kancelarią prawną 
DESTRIER, która w obszarze prawa nowych technologii w szczególności 
kompleksowo wspiera proces inwestycyjny, realizację projektów 
badawczo-rozwojowych, a także reprezentuje Kl ientów 

w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych lub pozasądowych sporach z innymi 
podmiotami. Kancelaria współpracuje z Klientami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
(Polska, Czechy, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia), a także z innych państw. 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego 
i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Cambridge oraz Uniwersytet 
Warszawski. W ramach doradztwa prawnego w obszarze stanowienia prawa specjalizuje 
się w szczególności w prawie Unii Europejskiej. W zakresie stosowania prawa 
doświadczenia zawodowe koncentrują się w obszarach polskiego i europejskiego prawa 
korporacyjnego, prawa nowych technologii, obsługi prawnej funduszy VC oraz start-up.

Magdalena Michalska
Radca prawny, Senior Associate, 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, 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,  
w szczególności przygotowuje polityki bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemami 
informatycznymi, przygotowuje umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, 
opiniuje umowy zawierające w sobie element przetwarzania danych osobowych.
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. Doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych polskich kancelarii 
w Warszawie w dziale własności intelektualnej i procesów sądowych. Autorka publikacji 
z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury cywilnej i ochrony danych 
osobowych.


