
   
 

 

Program 
PRZEMYSŁ 4.0 - sztuczna inteligencja 
i robotyzacja procesów 
produkcyjnych w kontekście wyzwań 
prawnych i zakupowych 

Termin 

18.10.2019      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 
 
Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień prawno-zakupowych 
dotyczących technologii Przemysłu 4.0 (tj. sztucznej inteligencji, 

robotyzacji procesów produkcyjnych, a także wybranych innych 
technologii, jak automatyzacja procesów biznesowych – RPA).  
 
Kto odpowiada za błędy w działaniu sztucznej inteligencji? Kto nabywa 
prawa do produktów wytworzonych przez sztuczną inteligencję? Na 
jakie obszary prawne zwracać uwagę przed wdrożeniem? Jakie 
wymagania stawiać dostawcom? Jak formułować RFP? Jakie 
mechanizmy to „must have” w umowie? 
 

Program 
 

1. podstawowe informacje w zakresie technologii 

dedykowanych Przemysłowi 4.0, w tym w szczególności: 

sztucznej inteligencji (w tym uczeniu maszynowemu i 

kontroli maszynowej), robotyzacji (automatyzacji) 

procesów produkcyjnych i biznesowych (RPA) oraz 

chmury obliczeniowej; 

2. przygotowanie procesu zakupowego w zakresie 

technologii dla nowoczesnego przemysłu; 

3. modelowy proces wdrożenia technologii dedykowanych 

Przemysłowi 4.0; 

4. wyzwania prawno-regulacyjne dla Przemysłu 4.0; 

5. najlepsze praktyki kontraktowe w zakresie 

oprogramowania dedykowanego Przemysłowi 4.0. 

 

 

 



   
 

 

 

 

Profil Uczestnika:  

 

Szkolenie jest dedykowane podmiotom z sektora produkcyjnego.  

 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za negocjacje oraz 

zarządzanie wdrożeniami i utrzymaniem systemów informatycznych oraz 

umowami IT, do członków działów IT, członków działów zakupowych i 

kontrolingu, prawników biorących udział w opracowywaniu i 

negocjowaniu umów IT, konsultantów IT, członków działów 

strategicznych oraz działów innowacji.   

 

Metody szkoleniowe: prelekcja ze swobodnym trybem zadawania pytań  

Czas trwania: 8 godzin (w tym przerwy kawowe, lunch) 

 

Korzyści z udziału dla Uczestnika:  

 

• Umiejętność planowania zakupów oprogramowania 

dedykowanego Przemysłowi 4.0, w tym w kontekście zagadnień 

licencyjnych posiadanego już oprogramowania; 

• Umiejętność diagnozowania i radzenia sobie z kluczowym 

ryzykami prawnymi i biznesowymi technologii Przemysłu 4.0; 

• Umiejętność identyfikacji i mitygowania kluczowych ryzyk w 

umowach z dostawcami technologii Przemysłu 4.0  

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. 


