


Spis treści: 

1) charakter prawny umowy 

2) podstawy prawne 

3) ograniczenie odpowiedzialności 

4) inne reżimy odpowiedzialności 

5) kluczowe elementy umów SLA 

• definicje 

• standardy 

• poziomy 

• usługi 

• raportowanie 

• środki zaradcze 

• klauzule egzoneracyjne 

• kary umowne 

• jurysdykcja i prawo właściwe 

• OWU 

 



Charakter prawny umowy 

-umowa starannego działania 
-umowa rezultatu 

- umowa o charakterze gwarancji 
- umowa zmieniająca zasady 
odpowiedzialności odszkodowawczej 

-umowa dot. praw autorskich 
-umowa dot. danych osobowych 



Podstawy prawne 

Kodeks cywilny  
• Księga I Część Ogólna 
• Księga III Zobowiązania – tyt. I-X 
• Umowa zlecenia, umowa o dzieło 

Ochrona danych osobowych 
Ochrona konsumentów 

(w relacjach B2C) 

Świadczenie usług drogą elektroniczną 

Prawo autorskie i własność przemysłowa 

Uczciwa konkurencja 



Zasada ogólna: 
 
Strony zawierające umowę mogą ułożyć ją 

dowolnie, byleby treść lub cel nie 
sprzeciwiały się: 

1) właściwości (naturze) stosunku,  
2) ustawie 
3) zasadom współżycia społecznego. Wyjątek: 

 
Nieważne jest wyłączenie 
odpowiedzialności za winę umyślną. 
 

Wina umyślna: 
 
1) sprawca chce wyrządzić szkodę (ma 

świadomość szkodliwości zachowania i 
przewiduje jego nastąpienie, celowo do 
niego zmierza) 

2) sprawca nie ma zamiaru, ale świadomie 
godzi się na możliwość wystąpienia 
szkody 

 

Ograniczenie odpowiedzialności 



Usługodawca, który: 
1) otrzymał zawiadomienie o 

bezprawnych danych 
2) uniemożliwił dostęp do tych 

danych, 
nie ponosi odpowiedzialności 
usługobiorcy za szkodę 
(uniemożliwienie dostępu do tych 
danych) 
 

Ważne: 
w wypadku wiarygodnej wiadomości 
musi niezwłocznie powiadomić 
usługobiorcę o blokadzie (inaczej może 
być odpowiedzialny względem niego) 
 

Inne reżimy odpowiedzialności 

Brak odpowiedzialności za dane osób trzecich tak długo, 
jak długo: 

1) brak wiedzy o bezprawnym charakterze danych lub 
związanej z nimi działalności, 

2) w razie otrzymania: 

1) urzędowego zawiadomienia 

2) uzyskania wiarygodnej wiadomości o 
bezprawnym charakterze danych lub 
związanej z nimi działalności 

 niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 

„Zwykła” odpowiedzialność cywilna: 

 

1) należyta staranność przedsiębiorcy 

2) normalne następstwa, z którego szkoda 
wynikła 

3) Tylko straty poniesione + utracone korzyści 

 

Umowa SLA może ten reżim modyfikować 

Umowa SLA nie może 
modyfikować 



Definicje 
 
W relacji B2C: 

-proste 
-przejrzyste 
-wyczerpujące 

 
W relacji B2B: 

-techniczne  
-zrozumiałe 

Kluczowe klauzule 

Standardy 
 

-uznane certyfikaty bezpieczeństwa 
-wykorzystanie standardów ISO, PN 
itp. 
-hardware i software u Klienta 
-szkolenia 

Poziomy świadczonych usług 
 

-zdefiniowanie usługi 
-kilka parametrów 
-ustalenie oczekiwań 
-redundancja 
-realizm – umowa o świadczenie 
niemożliwe jest nieważna 



Monitorowanie i raportowanie 
 
-metodyka (własna czy standardowa) 
-wskaźniki 
-monitoring pasywny czy aktywny 
-kto przeprowadza 
-częstotliwość 

Kluczowe klauzule II 

Update i maintenance 
 

- czas trwania globalny i 
jednostkowy 
-częstotliwość 
-zakres 
-testy 

Środki zaradcze 
 

-czas reakcji 
-obejście - workaround 
-eskalacja 
-czas usunięcia awarii 
-skutki opóźnienia i zwłoki 

Backup 
 

-częstotliwość 
-szybkość przywrócenia 

Kontakt 
-forma 
-osoby 



Kary umowne 
 
-wysokość kary umownej (sposób liczenia) 
-stosunek do odszkodowania 

Kluczowe klauzule III 

OWU i regulaminy 
 

-klauzule stosowane globalnie 
-regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną – szczególna rola 
 

Klauzule egzoneracyjne 
 
-siła wyższa 
-podmioty trzecie 
 Ochrona danych osobowych 

 
-gdzie będą dane? 
-umowa o przetwarzanie 



Jurysdykcja i prawo właściwe 

Wyjątek - relacja B2C:  

 

niedopuszczalne jest: 

1) wyłączenie jurysdykcji sądów 
polskich 

2) poddanie sprawy pod 
rozstrzygnięcie sądu polubownego 
polskiego lub zagranicznego albo 
innego organu,  

3) narzucenie rozpoznania sprawy 
przez sąd, który wedle ustawy nie 
jest miejscowo właściwy. 

Zasada: 
 
prawo właściwe i sąd właściwy 
określony powinien być w 
umowie 

Rozporządzenie Bruksela I –  

w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych 

oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i 

handlowych 

Rozporządzenie Rzym I –  

w sprawie prawa właściwego dla 
zobowiązań umownych 

W sprawach „europejskich” 



O Autorze  

Bartosz Rodak jest adwokatem. 
  
Specjalizuje się w prawie nowych technologii i prawie podatkowym. Posiada 
doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania prawa Unii Europejskiej i prawa 
międzynarodowego. Brał udział w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Reprezentuje klientów w 
postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami. Zajmuje się również 
prawami człowieka. 
  
Jest autorem licznych publikacji naukowych i branżowych. 
  
Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej łódzkiej kancelarii specjalizującej się 
w sprawach podatkowych. Odbył również staż w biurze poselskim posła do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli. 
  
Obecnie zajmuje się prowadzeniem spraw Klientów w postępowaniach administracyjnych 
i sądowych, a także bieżącą obsługę prawną Klientów ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień podatkowych. 
  
Bartosz Rodak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 
a także doktorantem Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Łódzkiego.  
  
Od 2010 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Biegle posługuje się językiem 
angielskim, w tym prawniczym. 



Kontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


