
Narzędzia
optymalizacji
uprawnień 
licencyjnych  

Oferta merytoryczna



Compliance licencyjny jako narzędzie 
zarządzania ryzykiem

ROZWIĄZANIAWYZWANIA I RYZYKA

\ Wysokie koszty utrzymania licencji 

\ Skomplikowane, zmienne w czasie 

warunki licencyjne dostawców skutkujące 

ryzykami prawnymi na etapie nabywania 

i wykorzystywania licencji

\ Rozproszona dokumentacja (indywidualne 

ustalenia, zamówienia partnerów, 

nieskoordynowane rezygnacje z produktów)

\ Brak szczegółowej znajomości uprawnień 

licencyjnych i wykorzystywanej architektury

Optymalizacja zarządzania licencjami 

\ Self-audyt oprogramowania 

\ Polityka zakupowa

\ Wsparcie w procesie nabycia

oprogramowania „used soft”

\ Projekty specjalne – specjalistyczne 

doradztwo w zakresie optymalizacji 

stosowanych rozwiązań



SELF-AUDIT 

OPROGRAMOWANIA

Polemika z audytorem lub producentem wymaga dogłębnej znajomości 

faktycznych uprawnień licencyjnych i rzeczywistego sposobu korzystania 

z licencji. Osiągnięcie tego celu wymaga opracowania własnej mapy 

uprawnień. Tego typu prace nie powinny sprowadzać się wyłącznie do 

analizy środowiska za pomocą narzędzi typu SAM. Dodatkowo należy 

zwrócić uwagę na:

\ konieczność zebrania wszystkich dokumentów kontraktowych 

i indywidualnych uzgodnień, w tym nieformalnych (maile, notatki),

\ konieczność dokonania pełnej analizy prawnej ze wskazaniem 

obszarów, które są sporne podczas audytów, 

\ określenie ryzyka prawnego związanego z akceptacją określonych 

rozwiązań organizacyjnych (np. indirect use) lub technologicznych 

(separacja środowisk wirtualnych)

MAPA UPRAWNIEŃ – aktualna architektura z przypisanymi 

uprawnieniami licencyjnymi – jest podstawowym narzędziem 

zarządzania licencjami 



Self-audyt oprogramowania

\ Brak wiedzy o posiadanych 

licencjach i powiązanej 

dokumentacji 

\ Brak mapy uprawnień 

licencyjnych  

\ Brak wiedzy o środowisku

(za mało danych, niepełny 

SAM, brak własnej analizy 

środowisk)

\ Audyt realizowany wspólnie 

z ekspertami zewnętrznymi 

– zespołem technicznym 

(SAM) 

\ Niezależna inwentaryzacja 

uprawnień licencyjnych  

\ Zgromadzenie dokładnych 

danych o sposobie 

korzystania z oprogramowania 

(wersje, opcje, itd.)

\ Szczegółowa analiza 

dokumentacji (umów, 

aneksów załączników, 

indywidualnych ustaleń)

\ Mapa uprawnień 

licencyjnych – aktualnej 

architektury z przypisanymi 

uprawnieniami licencyjnymi  

\ Raport określający 

obszary ryzyk i sposoby

ich mitygacji

ROZWIĄZANIAWYZWANIA I RYZYKA PRODUKTY



POLITYKA 

ZAKUPOWA

\ Posiadanie właściwej polityki zakupowej w zakresie 

licencji na oprogramowanie pozwala każdorazowo 

dobrać odpowiedni wolumen licencji pod kątem 

danego projektu, unikając niepotrzebnych wydatków 

oraz zamrażania kapitału.

\ Jest to również dobra podstawa do weryfikacji 

swoich potrzeb oraz określenia strategii 

negocjacyjnej z potencjalnym dostawcą 

oprogramowania.

Przemyślana POLITYKA ZAKUPOWA pozwala optymalizować 

koszty bez generowania dodatkowych ryzyk prawnych



ROZWIĄZANIAWYZWANIA I RYZYKA

\ Brak wiedzy o posiadanych licencjach

i powiązanej dokumentacji 

\ Brak wiedzy o dostępnych 

rozwiązaniach / opcjach i wariantach

w obszarze licencyjnym

\ Niezależna inwentaryzacja 

uprawnień licencyjnych  

\ Szczegółowe rekomendacje 

dotyczące procesu zakupowego 

w obszarze licencji 

\ Specjalistyczne warsztaty na temat 

optymalnych polityk zakupowych 

Polityka zakupowa



OPTYMALIZACJA 

LICENCJI

\ Warunki licencyjne oprogramowania znacząco się od siebie 

różnią, z reguły są obszerne i skomplikowane. Niezwykle istotna 

dla praktyki jest ponadto wiedza o faktycznym podejściu 

producentów do węzłowych zagadnień i doświadczenie 

w polemice w kwestiach spornych. Dla zapewnienia 

odpowiedniego wsparcia, potrzebne jest też dobre zrozumienie 

zagadnień na gruncie technicznym. 

\ Współpracujemy z doświadczonymi partnerami 

technologicznymi, specjalizującymi się w weryfikacji posiadanej 

architektury IT pod kątem licencyjnym (m.in. w zakresie 

oprogramowania Oracle, SAP, Microsoft). Często wykorzystujemy 

autorskie, innowacyjne rozwiązania pomiarowe, aby określić 

faktyczne wykorzystanie oprogramowania i realne potrzeby 

licencyjne klienta.

SPECJALISTYCZNE DOŚWIADCZENIE I ZAPLECZE 

TECHNOLOGICZNE pozwalają na wsparcie Klienta

w najbardziej unikalnych projektach



ROZWIĄZANIAWYZWANIA I RYZYKA

\ Wysokie koszty związane 

z utrzymaniem posiadanych licencji

\ Ryzyka audytowe wynikające z braku 

znajomości wykorzystywanych rozwiązań

\ Brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach / 

opcjach i wariantach 

w obszarze licencyjnym

\ Specjalistyczne doradztwo w zakresie 

możliwych optymalizacji – zarówno 

kosztowych, jak z perspektywy minimalizacji 

ryzyk audytowych i organizacyjnych 

(np. used soft, optymalizacja usług wsparcia, 

wirtualizacja itp.)

\ Wsparcie specjalistów posiadających 

wieloletnie doświadczenie w obszarze 

zarządzania licencjami 

\ Transfer wiedzy – warsztaty i materiały 

edukacyjne

Optymalizacja licencji



WSPARCIE 

W TRANSAKCJACH 

USED SOFT

Used soft to używane oprogramowanie. Obrót nim został 

dopuszczony wyrokiem TS UE (po spełnieniu określonych przesłanek) 

i dotyczy kopii oprogramowania, wobec których ma zastosowanie 

doktryna „wyczerpania prawa”. Tyczy się to przede wszystkim 

oprogramowania, „nabytego” w ramach umowy licencyjnej z danym 

producentem.

Wymogi określone wyrokiem TS UE przewidują, że licencje 

kwalifikujące się na used soft muszą być m.in.:

\ wieczyste (brak ograniczenia czasowego w korzystaniu), 

\ w pełni opłacone oraz 

\ wprowadzone do obrotu na terytorium EOG.

Analizujemy warunki dopuszczalności transakcji 

i dajemy GWARANCJĘ OCHRONY AUDYTOWEJ



Wsparcie w transakcjach used soft

\ Szereg warunków 

formalnych wymagających 

weryfikacji 

\ Złożona dokumentacja 

dotycząca transakcji

i uprawnień zbywcy

\ Skomplikowane negocjacje 

umowy ze zbywcą

\ Analiza łańcucha 

właścicielskiego (badanie 

legalności nabycia licencji 

przez zbywcę)

\ Analiza pozostałych 

warunków korzystania, 

z którymi związane są 

nabywane licencje 

\ Wsparcie w negocjacjach 

z odsprzedawcą 

\ Doradztwo potransakcyjne

\ Opinia podsumowująca 

analizę prawną, 

zawierająca finalną 

rekomendację 

dot. transakcji

\ Uwagi do projektu umowy 

ze zbywcą 

oprogramowania 

\ [opcjonalnie] Gwarancja 

ochrony audytowej 

w razie wszczęcia audytu 

przez producenta 

ROZWIĄZANIAWYZWANIA I RYZYKA PRODUKTY



Wyspecjalizowany zespół
prawników i doradców 
technologicznych Technologie

Poza wiedzą prawną znamy 

się na technologiach i umiemy 

ocenić wpływ rozwiązań 

architektonicznych na licencje

i związane z tym opłaty

Jesteśmy jednym z nielicznych 

zespołów w pełnym wymiarze 

czasu zajmujących się licencjami 

czołowych dostawców i audytami 

oprogramowania.

Doświadczenie

Licencjami zajmujemy się od ponad 20 lat, jesteśmy

grupą praktyków i naukowców wyspecjalizowanych 

w tym obszarze IP. Prowadzimy projekty, szkolimy

i dostarczamy wiedzę w Polsce i poza granicami kraju, 

uczestniczymy w wielu szkoleniach, w tym Gartner, 

współpracujemy z wyspecjalizowanym konsultingiem 

międzynarodowym.

Oferta

Od lat współpracujemy 

z klientami przy budowaniu 

planów zakupowych – zarówno 

w zakresie prawnym (wybór

i definicje metryk, ryzyka), 

jak i komercyjnym – wybór 

optymalnego modelu zakupowego 

(rodzaj umowy, rozwiązania 

alternatywy typu usedsoft/TPS) 

i wsparcie w całym procesie RFP 

i negocjacji. 



Zespół licencyjny

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności 

intelektualnej. Odpowiada za praktykę związaną z kontraktami 

IT, autami licencyjnymi oraz projektami cloud. Posiada ponad 

20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów 

sektora ICT. Nadzorował największe kontrakty technologiczne 

w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. 

Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, 

arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach 

państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia 

Koźmińskiego). 

Najlepszy prawnik w dziedzinie Technologie wg Rankingu 

Rzeczpospolitej 2018 oraz Technologie, Media, Telekomu-

nikacja wg Rankingu Rzeczpospolitej w latach 2016 i 2017.

Małgorzata Pałka-Jarema

Radca prawny | Senior Associate

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i własności 

intelektualnej. Posiada doświadczenie w kompleksowym 

doradztwie z zakresu projektów informatycznych, tworzenia 

kontraktów IT oraz prowadzenia sporów sądowych. 

Doradzała podmiotom z sektora prywatnego, jak i 

publicznego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Praw Własności 

Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, słuchaczka 

studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii 

na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada 

certyfikaty Professional Scrum Master oraz Agile PM 

Foundation. Członek stowarzyszenia European Legal 

Technology Association.

Marcin Maruta

Radca prawny | Partner



Zespół licencyjny

Radca prawny, ekspert i koordynator projektów w obszarze 

digitalne / eIDAS+. Posiada też rozległe doświadczenie 

w projektach z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa 

nowych technologii / IT. Doradzała m.in. Klientom

z branży energetycznej i handlu detalicznego. Posiada szerokie 

doświadczenie w zakresie wdrożeń RODO

i systemów zarządzania zgodnością zarówno na rzecz spółek 

polskich, jak i w ramach wdrożeń międzynarodowych. 

Doradzała w projektach związanych z wdrożeniem 

elektronicznych doręczeń (e-delivery), a także implementacją 

pieczęci elektronicznej oraz rozwiązań umożliwiających zdalną 

identyfikację i weryfikację tożsamości.

Wojciech Kokot

Prawnik | Associate

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa 

nowych technologii, własności intelektualnej i innowacji. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno 

w renomowanych, międzynarodowych kancelariach, jak 

również w spółkach zajmujących się szeroko rozumianymi 

innowacjami i współpracą ze start-upami. Absolwent 

wydziału prawa warszawskiej Akademii Leona 

Koźmińskiego, obecnie doktorant tej samej uczelni. 

W 2017 r. otrzymał nagrodę Związku Banków Polskich

w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

na najlepsze prace naukowe z zakresu prawa własności 

intelektualnej za pracę magisterską pt. „Przedsięwzięcia 

start-up w procesie komercjalizacji”. Brał udział w realizacji 

licznych transakcji na „używanym” oprogramowaniu, których 

łączna wartość przekraczała ponad 1 milion EUR.

Małgorzata Kurowska

Radca prawny | Counsel



Przykładowe doświadczenie

PODMIOT DATA ZAKRES

Audyt Java – wiodący polski bank 2021 (projekt 

w realizacji)

Wewnętrzne badanie (softwarowe i prawne)  

środowisk JAVA, raport wykorzystania, raport 

ryzyk licencyjnych

Audyt Oracle – spółka 

z branży telekomunikacyjnej

2018 – obecnie Audyt z biura z Rumunii i Polski, pre-audyt

i doradztwo podczas audytu (II linia wsparcia)

Audyt IBM – wiodąca spółka 

z branży drogeryjnej 

2020 Analiza dokumentacji i mapa uprawnień 

Audyt Microfocus

– spółka finansowa

2018 – 2020 Pełne wsparcie + doradztwo bieżące, nadzór 

nad projektem, negocjacje i komunikacja, 



Przykładowe doświadczenie

PODMIOT DATA ZAKRES

Wewnętrzny audyt SAP 

– spółka z branży retail 

2019 – 2020 Procedura audytowa, pełna analiza procesów 

i mapa uprawnień, plan działania adresujący 

zagrożenia licencyjne 

Wewnętrzny audyt JAVA 

– 4 podmioty (retail / media / 

farmacja / finanse)

2019 Wewnętrzne badanie (softwarowe i prawne)  

środowisk JAVA, raport wykorzystania, raport 

ryzyk licencyjnych (I linia), wsparcie przy 

migracji (III linia)

Optymalizacja licencyjna Oracle 

– wiodący polski bank

2020 Wsparcie w optymalizacji wydatków 

na licencje i serwis oprogramowania Oracle

Analiza architektury Microsoft 

– spółka z sektora oil&gas

2019 – 2020 Weryfikacja planowanej architektury 

rozwiązania pod kątem zgodności 

z warunkami licencyjnymi Microsoft



Przykładowe doświadczenie

PODMIOT DATA ZAKRES

Nabycie „used soft” – różne 

podmioty (retail / finanse / 

ubezpieczenia / energetyka)

2018 – obecnie Negocjacje umowy z dostawcą, analiza 

dokumentacji transakcyjnej, potwierdzenie 

legalności oprogramowania

Polityka zakupowa na licencje 

Microsoft – spółka z branży 

ubezpieczeń

2019 – 2020 Opracowanie polityki zakupowej w zakresie 

licencji na oprogramowanie Microsoft

Model nabycia licencji Microsoft 

– spółka z branży energetycznej

2019 Analiza potrzeb i architektury planowanego 

rozwiązania, opracowanie optymalnego 

modelu nabycia licencji Microsoft

Licencjonowanie VMware 

na Oracle – spółka z branży 

ubezpieczeń

2019 Weryfikacja praw i obowiązków oraz 

architektury IT pod kątem dopuszczalności 

korzystania z oprogramowania Oracle 

z wykorzystaniem VMware



We wszelkich sprawach dotyczących niniejszej 

oferty, jak również w sprawie zapytań dotyczących 

innych naszych specjalizacji, proszę o kontakt:

MAŁGORZATA KUROWSKA

+48 735 200 367

mkurowska@maruta.pl

linkedin.com/in/malgorzataukurowska

mailto:mkurowska@maruta.pl
https://www.linkedin.com/in/malgorzataukurowska/

