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Technology

Z roku na rok obserwujemy dynamiczny rozwój cyfryzacji. Przedsiębiorcy 

inwestują w innowacje technologiczne, które poprawiają funkcjonowanie 

firmy, zwiększają jej wydajność, poszerzają perspektywy biznesowe, 

a także wpływają na kształtowanie jej rozwoju.

Pomagamy przedsiębiorcom wykorzystywać najnowsze technologie 

w sposób bezpieczny, a zarazem efektywny kosztowo i czasowo.

Co robimy?

Piszemy i negocjujemy umowy z dostawcami IT, analizujemy ryzyka i układamy modele prawne dla 

nowych modeli usług. Optymalizujemy procesy wewnętrzne klientów, pomagamy zarządzać ich 

istniejącą infrastrukturą informatyczną. Wspomagamy strukturyzację całych biznesów i transakcji. 

Doradzamy zarówno zamawiającym (sektor publiczny i prywatny), jak i dostawcom. Pomagamy dużym 

i dojrzałym organizacjom, a także startupom. Współpracujemy z czołowymi firmami konsultingowymi 

oraz dostawcami technologii w realizacji międzynarodowych projektów.

Na następnej stronie znajdą Państwo szczegółową tabelę opisującą poszczególne obszary 
naszego doradztwa oraz wybrane produkty i usługi, jakie świadczymy.

Nasze wybrane projekty

Obsługa prawna procesu transformacji technologicznej 

dla działającej w Polsce wiodącej, europejskiej grupy 

bankowej. W ramach wsparcia przygotowaliśmy oraz

przenegocjowaliśmy kontrakty dotyczące wdrożeń 

informatycznych realizowanych w metodykach 

zwinnych (Scrum).

Kompleksowa asysta prawna realizowana na potrzeby

procesu transformacji wiodącej polskiej grupy 

finansowej. Doradztwo kancelarii obejmowało 

opracowanie nowych modeli zakupowych oraz 

kontraktowych dla usług IT, w tym opracowanie pełnej 

dokumentacji procesu zakupowego oraz wzorów 

kontraktów IT dostosowanych do modelu Agile.

Kompleksowe wsparcie reprezentanta wiodącej polskiej

grupy bankowej w migracji do chmury. Pomagaliśmy

zlokalizować oraz zmitygować ryzyka prawne związane

z migracją chmurową w sektorze bankowym.

Reprezentowaliśmy klienta w negocjacjach z dostawcą

usług chmurowych.

Doradztwo prawne dla jednego z czołowych jednostek

sektora finansowego w zakresie wdrożenia technologii

blockchain na potrzeby tzw. trwałego nośnika. 

Doradzaliśmy klientowi w zakresie technologiczno-

projektowym i w relacjach z dostawcami.



Nasze wybrane projekty

OBSZAR 
DORADZTWA

KLIENCI

ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCY

KONTRAKTY IT
AGILE

& WATERFALL

• Umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemów 
informatycznych w modelu tradycyjnym (Waterfall), 
hybrydowym lub wykorzystującym metodyki zwinne (Agile)

• Umowy ramowe, body leasing, team leasing
• Umowy licencyjne, EULA, umowy dystrybucyjne
• Wsparcie E2E: proces zakupowy, przygotowanie/weryfikacja 

wzoru umowy, negocjacje, bieżące wsparcie na etapie 
realizacji projektu.

• Umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemów 
informatycznych w modelu tradycyjnym (Waterfall), hybrydowym 
lub wykorzystującym metodyki zwinne (Agile)

• Standardowe warunki umowne w metodykach zwinnych (Agile)
• Umowy zabezpieczające własność intelektualną

ZAKUPY IT
(LEAN

PROCUREMENT)

• Kompleksowe wsparcie prawne współpracy z dostawcami 
rozwiązań IT (vendor management)

• Optymalizacja procesów zakupowych usług IT pod kątem ich 
kosztów, czasu trwania oraz skuteczności wyboru dostawcy

• Doradztwo w formułowaniu zapytań ofertowych (RFP) oraz 
doboru sposobu rozliczeń w projektach realizowanych 
metodykami zwinnymi (contracting for Agility)

• Doradztwo w budowaniu modeli rozliczeń w metodykach zwinnych 
(contracting for Agility)

ROZWIĄZANIA
CHMUROWE

• Wsparcie w relacji z dostawcą
− przygotowanie i negocjacje umów na wdrożenia oparte 

o zasoby chmury
− analiza i negocjacje warunków kontraktowych globalnych 

usługodawców
• Migracja do chmury – kompleksowe doradztwo regulacyjne 

i projektowe:
− analizy ryzyk wraz z rekomendacjami ich mitygacji
− prawna mapa drogowa tranzycji do usług chmurowych
− analizy pod kątem zgodności rozwiązań chmurowych 

z wymaganiami sektorowymi
− konstruowanie exit planów
• Reprezentacja w relacjach z organami nadzoru

• Standardowe wzory umów / warunków udostępniania zasobów 
chmury (IaaS, SaaS, PaaS i inne)

• Wsparcie w zakresie spełniania wymogów ochrony danych 
osobowych i cyberbezpieczeństwa

• Analizy wymogów prawnych poszczególnych sektorów

BLOCKCHAIN

• Szkolenia – wsparcie biznesu w zrozumieniu zasad działania 
technologii blockchain

• Analizy adaptowalności technologii blockchain dla wybranych 
usług lub sektorów

• Doradztwo projektowe i prawne w korzystaniu z rozwiązań 
blockchain (prywatnych i publicznych)

• Wsparcie w relacjach z dostawcami IT oraz organami nadzoru

• Analiza prawna nowych usług i produktów
• Doradztwo prawne w implementacji rozwiązań blockchain

(prywatnych i publicznych)
• Umowy na prace programistyczne z uwzględnieniem specyfiki 

środowisk blockchainów publicznych, w tym umów na wykonanie 
i deployment smart contractów

SZTUCZNA
INTELIGENCJA

(AI)

• Umowy dotyczące wdrażania, korzystania z AI (w tym 
licencjonowania) i jej utrzymania

• Standardowe warunki udostępniania AI użytkownikom 
końcowym

• Wsparcie organizacji w przygotowaniu do wdrożenia 
rozwiązań AI

• Standardowe warunki udostępniania lub licencjonowania rozwiązań 
AI (B2B/B2C)

PROPTECH

• Przygotowanie i negocjowanie kontraktów z dostawcami 
rozwiązań IT klasy Smart Building oraz z dostawcami 
automatyki budynkowej

• Analiza legalności rozwiązań IT dla budynków klasy Smart 
Building, w tym w obszarze przetwarzania danych oraz 
sztucznej inteligencji (AI)

• Audyt bezpieczeństwa informatycznego automatyki 
budynkowej i rozwiązań IT klasy Smart Building

• Opracowanie wewnętrznych polityk bezpieczeństwa na 
wypadek cyber ataku do sieci informatycznej budynku

• Przygotowanie i negocjowanie kontraktów na wdrożenie, serwis 
i rozwój rozwiązań IT klasy Smart Building

• Przygotowanie i negocjowanie kontraktów na wdrożenie, serwis 
i rozwój automatyki budynkowej

• Analiza legalności rozwiązań IT dla budynków klasy Smart Building, 
w tym w obszarze przetwarzania danych oraz sztucznej inteligencji 
(AI)

CYBERBEZPIE-
CZEŃSTWO

• Wsparcie w uzyskaniu gotowości do realizacji obowiązków 
prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa

− audyt wewnętrzny, rekomendacje, dokumentacja (procedury 
wewnętrzne,

− polityki bezpieczeństwa, plany BRP)
• Wsparcie w relacjach z organami nadzoru
− procedury postępowania na wypadek kontroli, reprezentacja 

w postępowaniach przed właściwymi organami i sądami
• Wsparcie w relacjach z dostawcami IT
− analiza zgodności kontraktów z rekomendacjami sektorowymi
• Doradztwo w zakresie ubezpieczenia od cyberataków

• Wsparcie w uzyskaniu gotowości do realizacji obowiązków 
prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa

− audyt wewnętrzny, rekomendacje, dokumentacja (procedury 
wewnętrzne, polityki bezpieczeństwa, plany BRP)

• Wsparcie w relacjach z organami nadzoru
− procedury postępowania na wypadek kontroli, reprezentacja 

w postępowaniach przed właściwymi organami i sądami
• Doradztwo w zakresie ubezpieczenia od cyberataków

AUDYTY
LICENCYJNE

• Analiza sposobu korzystania z oprogramowania 
i infrastruktury dostawców pod kątem zgodności z warunkami 
licencyjnymi

• Audyt umów IT
• Współpraca z audytorami technologicznymi - rekomendacje 

w zakresie konfiguracji infrastruktury i oprogramowania 
w celu optymalizacji kosztowej

• Analiza sposobu korzystania z oprogramowania i infrastruktury 
przez klientów pod kątem zgodności z warunkami licencyjnymi

• Audyt umów IT

WSPARCIE 
FUZJI

I PRZEJĘĆ (M&A)

• Wsparcie w transakcjach, których istotnym składnikiem są 
technologie

• Due diligence umów w zakresie IT oraz nowych technologii
• Wsparcie w PMI w zakresie technologii

• Prowadzenie vendor due diligence
• Strukturyzowanie produktów/ spółek pod transakcje 

technologiczne
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