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Szanowni Państwo,

W dniu 28 sierpnia weszła w życie ustawa, która zobowiąże część przedsiębiorców 
do uczestniczenia w państwowym systemie cyberbezpieczeństwa. Państwowy 
system cyberbezpieczeństwa zostanie stworzony m.in. przez takie sektory 
jak: Energia, Transport, Banki, Ochrona Zdrowia oraz Cloud Computing. 
Brak uczestniczenia w systemie cyberbezpieczeństwa może być związany 
z poniesieniem kar finansowych do 1 000 000 złotych. Kary mogą także 
dotyczyć osób zarządzających przedsiębiorstwami do kwot 200% miesięcznego 
wynagrodzenia. Sektory Energii, Transportu, Banków, Ochrony Zdrowia oraz 
Cloud Computing mają obowiązek sprawdzić czy ich systemy informatyczne oraz 
organizacja spełniają wymogi systemu cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy 
z sektora Energii, Transportu, Banków oraz Ochrony Zdrowia będą musieli 
zgłaszać poważne incydenty oraz przeprowadzać raz na dwa lata audyt 

bezpieczeństwa. 
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Aneta Olczak
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www.gazetaprawna.pl/konferencje/cyberbezpieczenstwo



Program
9:15 – 12:15  

• Wystąpienie inauguracyjne – r.pr. Paweł Gruszecki, Partner, Szef Zespołu Nowych 
Technologii i Telekomunikacji, Kochański Zięba i Partnerzy

• Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji na temat roli operatorów usług 
kluczowych w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

• Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Energii na temat roli operatorów usług 
kluczowych w sektorze energetycznym [organizatorzy oczekują na potwierdzenie 
uczestnictwa]

• Wystąpienie przedstawiciela CSIRT [organizatorzy oczekują na potwierdzenie 
uczestnictwa] 

* Udział w wystąpieniach Przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Energii jest nieodpłatny

12:15 – 12:45 PRZERWA 

WARSZTATY 

12:45 – 16.00 OBOWIĄZKI OPERATORA USŁUGI KLUCZOWEJ 

• Założenia ramowe Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

1. cel Ustawy i zakres przedsiębiorców objętych regulacją 
2. operatorzy usług kluczowych oraz dostawcy usług cyfrowych
3. elementy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

• Decyzja o uznaniu przedsiębiorcy za operatora usługi kluczowej:  

1. charakter decyzji 
2. skutki decyzji o uznaniu przedsiębiorcy za operatora usługi kluczowej 

LUNCH

• Organy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa właściwe wobec operatora usługi 
kluczowej: 

1. uprawnienia kontrolne organu 
2. administracyjne kary pieniężne – przepisy KPA, a możliwość nałożenia kary  

na podstawie Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

• Trzy grupy obowiązków operatora usługi kluczowej 

1. struktura cyberbezpieczeństwa (aspekty organizacyjno-prawne) i zarządzanie 
incydentami 

2. dokumentacja dot. cyberbezpieczeństwa i wymagane funkcjonalności systemu 
informacyjnego  

3. audyt bezpieczeństwa 

16.00     ZAKOŃCZENIE



PAWEŁ GRUSZECKI
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki 
Nowych Technologii i Telekomunikacji 
w Kochański Zięba i Partnerzy

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania 
skomplikowanych projektów wymagających wiedzy z zakresu prawa IT, 
prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa telekomunikacyjnego 
takich jak: współudział w prowadzeniu negocjacji umowy o zarządzanie 
oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej (ang. „managed service 
agreement”), współudział w opracowywaniu założeń prawnych modelu 
biznesowego podmiotu mającego oferować usługę telewizji mobilnej 
w standardzie DVB-H, prowadzenie negocjacji umowy mającej na celu 
wdrożenie platformy OTT, a także opracowanie założeń prawnych 
kompleksowego systemu logistyczno-płatniczego mającego na celu 
zwiększenie sprzedaży w e-commerce. Dodatkowo ma doświadczenie 
w obsłudze podmiotów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju 
(start-up), które wprowadzają na rynek rozwiązania z zakresu Internetu 
rzeczy (ang. Internet of things), zapewniania bezpieczeństwa sieci, 
tworzenia zaawansowanych produktów cyfrowych (agencje digital), 
oprogramowania (softwarehouse), e-sportu, chmury obliczeniowej czy 
brokeringu baz danych.

W latach 2007-2014 zatrudniony w departamencie TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie) w jednej 
z renomowanych polskich kancelarii, w ramach którego był odpowiedzialny za obsługę dostawców usług 
internetowych (w tym operatora najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie oraz operatorów największych 
serwisów internetowych w Polsce), a także operatorów telekomunikacyjnych (w tym największego operatora 
telefonii stacjonarnej w Polsce i polskich operatorów telefonii ruchomej).
W latach 2010-2014 Ekspert Związku Pracodawców Branży Internetowej Internet Advertising Bureau Polska 
(IAB Polska) m.in. w trakcie prac legislacyjnych w zakresie implementacji Dyrektywy o audiowizualnych 
usługach  medialnych, Dyrektywy o prawach konsumentów oraz nowelizacji Ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną.
Wykładowca na prowadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Międzywydziałowych Studiach podyplomowych pt. 
„Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto.” (2009-2012), prowadzonych przez Wyższą Szkołę 
Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie Studiach podyplomowych pt. „E-marketing” (2011-2014) 
oraz organizowanych we współpracy z Universita degli Studi di Bari (UNIBA) Studiach podyplomowych 
pt. „European master in Social Media & Web Marketing” (2014), a także organizowanych przez Uczelnię 
Koźmińskiego w Warszawie studiach podyplomowych pt. „Marketing Internetowy” (od 2013) i prowadzonych 
przez Collegium Civitas studiach dla pisarzy (2014). Autor lub współautor wielu publikacji oraz szkoleń 
dotyczących prawa nowych technologii.

Przed dołączeniem do KZP Paweł był Liderem Praktyki Internet Media & Telecommunications w 
renomowanej kancelarii prawnej, jak również był założycielem i partnerem zarządzającym w butikowej 
kancelarii TML (Technology & Media Law).

PRELEGENCI:



PRELEGENCI:

MARCIN HUCZKOWSKI 
LL.M, radca prawny, Starszy prawnik, 
Praktyka Nowych Technologii 
i Telekomunikacji

Dr Marcin Huczkowski specjalizuje się w prawie własności 
intelektualnej, prawie mediów i zagadnieniach związanych 
z ochroną dóbr osobistych. Ma również obszerną wiedzę w zakresie 
prawa ochrony danych osobowych, w szczególności w związku 
z przeprowadzeniem szeregu szkoleń/seminariów dotyczących 
RODO. Posiada szczególne doświadczenie w obsłudze prawnej: 
(i) podmiotów funkcjonujących na rynku mediów w tym: wydawców 
prasowych oraz książkowych, producentów telewizyjnych, i filmowych 
oraz instytucji kultury oraz (ii) podmiotów działających w branży IT/
TMT, w zakresie dotyczącym m.in. implementacji i świadczenia 
usług serwisowych w odniesieniu do oprogramowania/systemów 
informatycznych. Współpracuje także z zespołem fuzji i przejęć 
w zakresie dotyczącym przeprowadzania badań prawnych oraz 
sporządzania raportów due diligence, w szczególności w odniesieniu 
do spółek działających na rynku mediów.

BARTOSZ JUSSAK
Radca prawny, Prawnik, Praktyka Nowych 
Technologii i Telekomunikacji 

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii 
ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu oraz w zagadnieniach 
związanych z ochroną dóbr osobistych.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu umów z zakresu IT, 
regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, a także 
uczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu sporów z zakresu IT, NTT 
i ochrony dóbr osobistych.
Specjalistyczne doświadczenie zdobył pracując w departamencie TMT 
(Technologie, Media, Telekomunikacja) w jednej z renomowanych 
polskich kancelarii w której uczestniczył m.in. w pracach na rzecz 
dostawców usług internetowych (w tym operatora najpopularniejszej 
wyszukiwarki na świecie oraz operatorów największych serwisów 
internetowych w Polsce).



ALEKSANDRA PIECH
Radca prawny, Prawnik, Praktyka Nowych 
Technologii i Telekomunikacji

Specjalizuje się w obsłudze firm z sektora IT, w szczególności 
w zakresie prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz prawa zamówień 
publicznych.
Posiada doświadczenie w przygotowaniu i negocjacji umów 
z zakresu IT oraz szerokie doświadczenie we wsparciu wykonawców 
i zamawiających w prowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, a także w przygotowaniu i w prowadzeniu 
sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą w obszarze nowych 
technologii.
Specjalistyczne doświadczenie zdobyła pracując w kancelarii Maruta 
Wachta Sp.j., a także jako in house w dziale prawnym dużej firmy 
produkcyjnej.
Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Nowoczesnych Technologii 
na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie 
studiów pracowała w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Sekcji Prawa Pracy.

KAROLINA KULIKOWSKA
Młodszy prawnik, Praktyka Nowych 
Technologii i Telekomunikacji

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, w szczególności 
w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji 
i zatrudnieniu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie 
przeprowadzania audytów zgodności z wymogami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotów m.in. z branży 
ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, e-commerce, medialnej, 
produkcyjnej, motoryzacyjnej i energetycznej, przeprowadzania 
szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowywania 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Świadczy na rzecz 
klientów KZP usługi bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych 
osobowych, obejmujące w szczególności analizę nowych i bieżących 
procesów biznesowych pod kątem zgodności z wymogami przepisów 
o ochronie danych osobowych, przygotowywanie procedur, 
dokumentów i umów niezbędnych do wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, pomoc 
w rozpatrywaniu wniosków osób, których dane są przetwarzane, 
w zakresie realizacji ich praw przyznanych w RODO oraz opiniowanie 
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przed dołączeniem do KZP współpracowała z kancelarią Barta Litwiński specjalizującą się w ochronie 
danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Zdobywała również doświadczenie w kancelariach 
prawnych, gdzie świadczyła usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
Autorka publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej oraz 
prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących obszaru 
ochrony danych osobowych, nowych technologii i własności intelektualnej. Za swoją działalność naukową 
została nagrodzona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Prawo oraz Prawo 
własności intelektualnej i nowych mediów, Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej we współpracy 
z The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Kraków Intellectual Property Summer 
Law School.
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