
   
 

 

Program 
Zrobotyzowana automatyzacja 
procesów (RPA) i sztuczna 
inteligencja (AI) dla sektora 
produkcyjnego 

Termin 

11.06.2019      09:00 – 16:00 

Miejsce szkolenia 
 

Biuro Regionalne AHK Polska we Wrocławiu  
pl. Solny 20, 50-063 Wrocław, IV p.  

Język 
Język polski. 

 

Cel szkolenia 
 
Organizacje zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu 
RPA (Robotic Process Automation). Oprogramowanie automatyzujące 

powtarzalne działania operacyjne przynosi oszczędności finansowe i 
czasowe, jak również redukuje ryzyko wystąpienia błędów.  
 
Wdrożenie RPA wymaga odpowiednio skonstruowanej umowy z 
dostawcą oprogramowania. Zamawiający powinien zwrócić 
szczególną uwagę na zapisy dotyczące aktualizacji systemu (update & 
upgrade), precyzyjne opisanie warunków SLA (definicje błędu, czas 
reakcji i naprawy) oraz na zasady współpracy zamawiającego i 
dostawcy (w tym format danych i odpowiedzialność za ich jakość).  
 
Na szkoleniu organizowanym opowiemy, jak pisać umowy 
charakterystyczne dla dostawców oprogramowania RPA oraz jakie są 
najlepsze praktyki ich negocjowania. 
 

Program 
 

1. Wprowadzenie do RPA & AI – podobieństwa, różnice, 

zastosowanie rynkowe 

2. Otoczenie prawne i regulacyjne zastosowania 

technologii RPA & AI – specyfika sektora produkcyjnego  

3. O czym pamiętać wdrażając rozwiązania RPA & AI jeszcze 

przed negocjacjami z ich dostawcą? 

4. Najlepsze praktyki z zakresu przygotowania i 

negocjowania kontraktów z dostawcami technologii RPA 

& AI 

5. Ryzyka i szanse związane z wykorzystaniem technologii 

RPA & AI w organizacji  



   
 

 

SSW Pragmatic Solutions 
 

SSW Pragmatic Solutions to więcej niż prawo. Wspieramy naszych 

klientów na każdym kroku ich działalności wykorzystując kompetencje, 

różnorodność i pasje naszych pracowników. 

 

Transformacja cyfrowa i digitalizacja powodują, że w istotny sposób 

zmieniły się realia biznesowe i prawne. Firmy muszą znaleźć skuteczne 

rozwiązania, aby sprostać nowym wymaganiom rynkowym, jednocześnie 

uwzględniając wymogi prawa. Dodatkowo zmieniające się przepisy 

nakładają coraz większy ciężar odpowiedzialności na barki osób 

kierujących spółkami. 

 

Jesteśmy proaktywni i rozwiązujemy Państwa rzeczywiste wyzwania 

biznesowe. W naszej pracy wykorzystujemy doświadczenie ze współpracy 

z klientami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wprowadzamy nowatorskie 

rozwiązania i innowacyjne koncepcje, które w połączeniu z dobrą 

znajomością nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych 

oddajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

 

 

Trenerzy 
 

 

 Łukasz Węgrzyn – partner w SSW 

Pragmatic Solutions jest liderem 

praktyki Transformacji cyfrowej, 

która koncentruje się na 

kompleksowych rozwiązaniach dla 

klientów w obszarach nowych 

technologii, kontraktów IT, praw 

autorskich, własności intelektualnej oraz rozwiązań chmurowych. 

 

Łukasz specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz własności 

intelektualnej. 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. 

 

W międzynarodowym rankingu The Legal 500 wskazany jako Next 

Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w 

Polsce. Posiada certyfikat ITIL Foundations. 

 

Jest wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

Uniwersytetu Warszawskiego. 



   
 

 

 Piotr Kaniewski – aplikant 

adwokacki, ekspert w obszarze 

prawa nowych technologii oraz 

transformacji cyfrowych. Zajmuje się 

przede wszystkim wsparciem 

organizacji w transformacji cyfrowej, 

w tym wdrażaniu przez nie 

innowacyjnych rozwiązań IT. Dostarcza w tym celu Klientom narzędzia z 

obszaru kontraktowania i zakupów. 

 

Doradza Klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT, w tym 

umów na wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemów IT, licencyjnych i 

dotyczących usług chmurowych, a także umów body/teamleasing. Udziela 

wsparcia w zakresie zarządzania prawami autorskimi, w tym licencjami na 

oprogramowanie. 

 

Jest ekspertem w obsłudze przedsięwzięć wykorzystujących metodyki 

Agile i narzędzia DevOps oraz współautorem innowacyjnych modeli 

kontraktowych i rozliczeniowych w tym zakresie. Specjalizuje się także w 

zagadnieniach dotyczących pozyskiwania, wdrażania i rozwoju w 

przedsiębiorstwach rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. 

 

Piotr Kaniewski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Centrum Prawa 

Angielskiego i Europejskiego – wspólnej placówki dydaktycznej 

Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge. 


