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PROWADZĄCY

Projekty informatyczne z perspektywy prawnika wewnętrznego są niemałym
wyzwaniem. Skomplikowane relacje biznesowo-prawne, hermetyczne słownictwo,
nieznane metodyki projektowe i często nieprecyzyjne umowy na pewno nie

MARCIN MARUTA

pomagają prawnikom wewnętrznym. W jaki sposób radzić sobie z sytuacjami

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz

kryzysowymi? Które elementy są krytyczne dla prawnego zabezpieczenia naszej

własności intelektualnej, szef działu Kontraktów IT

ﬁrmy? Jakich działań unikać, a na których się skupić? Przesyłać wezwania i pisma czy

w Kancelarii. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w

działać? Na te i inne pytania odpowiedzą Marcin Maruta i Wojciech Jarosiński, na co

doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT,

dzień wspierający klientów różnych branż w zarządzaniu wykonaniem kryzysowych

nadzorował największe kontrakty technologiczne

umów IT. Przedstawione case study pomogą lepiej zobrazować stosowane metody

w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych.

oraz wykorzystać wiedzę o interesach zamawiających i wykonawców do zażegnania

Według rankingu kancelarii prawniczych dziennika

kryzysów w IT.

„Rzeczpospolita” 2016, najlepszy prawnik w kategorii
Technologie, Media, Telekomunikacja. Rekomendowany
w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT.

PROGRAM
1

Główne przyczyny powstania kryzysu w projektach IT, analiza oparta o
najczęściej występujące w praktyce problemy:

Wykładowca prawa technologii na uczelniach
państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia
Koźmińskiego).

· Równość stron w projekcie
· Opis zakresu przedmiotu umowy
· Brzmienie umowy

2

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych
Reagowanie na kryzys - lista działań do podjęcia po stronie wykonawcy i

Klientów Kancelarii w zakresie prawa zobowiązań i

zamawiającego. Wnioski z realizacji projektów po stronie wykonawcy i

prawa własności intelektualnej. Posiada doświadczenie

zamawiającego:

w zakresie negocjacji i doradztwa w projektach

· Określenie obowiązków stron w umowie i wyznaczenie granic
akceptowanego działania
· Zasady prowadzenia komunikacji w projekcie
· Zgłaszanie ryzyk projektowych, a wezwania z kodeksu cywilnego

3

WOJCIECH JAROSIŃSKI

Kiedy sprawy pójdą jednak źle… czyli parę słów o przygotowaniu do sporu.
Wnioski z zarządzania projektami, które zakończyły się postępowaniem
sądowym:

informatycznych w branży telekomunikacyjnej,
ubezpieczeniowej, energetycznej, pocztowej,
w bankowości oraz w branży budowlanej (systemy
inteligentnych budynków). Doradzał Klientom
w transakcjach, których łączna wartość przekracza
miliard EUR. Wykładowca prawa nowych technologii na
uczelniach państwowych i prywatnych (UW, Akademia
Leona Koźmińskiego).

· Budowanie własnej „historii” źródła problemu
· Jakich kroków i działań unikać w przededniu sporu
· Gromadzenie materiału dowodowego
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Pokojowe ﬁnalizowanie kryzysu, tj. o czym pamiętać na przyszłość z
perspektywy projektów, które ponownie wróciły na ścieżkę krytyczną:
· Formalne mechanizmy uzgodnień
· Co można uregulować w ugodzie, a co na posiedzeniu KS
· Wpływ zawarcia ugody na przeszłość oraz skutki na przyszłość

5

Skuteczne kończenie umowy IT:
· Inwentaryzacja zawartych umów: licencje, usługi, dzieło
· Odstąpienie vs. wypowiedzenie
· Rozliczenie stron po zakończeniu projektu
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