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Podczas konferencji, grono znakomitych ekspertów, reprezentujących różne środowiska 
nauki, prawa, sądownictwa, a także praktyków (z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych) 
realizujących największe projekty innowacyjne w Polsce, podzieli się swoimi doświadczeniami 
z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Prawo nowych technologii podlega nieustającym dynamicznym zmianom. W latach 2020-21, 
w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, już zaczął obowiązywać lub ma dopiero zostać 
uchwalony, szereg nowych aktów prawnych,  kluczowych dla gospodarki cyfrowej.

10%  
rabatu!

Kod: 59is3k

Partner merytoryczny: Patronat:



Otwarcie i wprowadzenie do konferencji:
Wojciech Bierwiczonek, adw. Xawery Konarski

PANEL I:
Delikty internetowe – dochodzenie roszczeń  
w postępowaniach cywilnych 
•  Jaki wpływ na dochodzenie roszczeń z deliktów interne-

towych ma powołanie sądów własności intelektualnej?
•  Zbieg roszczeń na podstawie deliktów polegających na 

naruszeniu praw własności intelektualnej oraz na naru-
szeniu innych dóbr

•  Granice wolności wypowiedzi; czy w Internecie moż-
na więcej?

•  Czy wyłączenie odpowiedzialności na podstawie art. 14 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przystaje 
do działalności współczesnych portali internetowych?

•  Zastosowanie prawa prasowego do działalności inter-
netowej

Moderator: r.pr. Mikołaj Sowiński
Uczestnicy panelu: Tomasz Grzegory,  
r.pr. Mariusz Grzesiuk, adw. Maciej Ślusarek,  
adw. dr Piotr Wasilewski

PANEL II:
Odpowiedzialność prawna oraz spory związane  
ze stosowaniem nowych technologii
•  Przegląd światowych sporów w zakresie nowych technologii
•  Potencjalne przyczyny sporów w zakresie smart kontrak-

tów, blockchain oraz Internetu rzeczy
• Odpowiedzialność prawna związana z używaniem dronów
•  Ryzyka w cyberprzestrzeni – co można i warto ubezpieczyć
•  Otoczenie regulacyjne Polski i UE w obszarze odpowie-

dzialności związanej z Chmurą Obliczeniową
•  Obszary ryzyk prawnych związane a przesyłaniem danych 

pomiędzy jurysdykcjami w ramach globalnej korporacji 
technologicznej

Moderator: adw. Zbigniew Drzewiecki
Uczestnicy panelu:  Paweł Jakubik, r.pr. Ewa Kurow-
ska-Tober, adw. dr Sabina Kubsik, dyr. Katarzyna Piela,  
r.pr. Marcin Woroniecki

PANEL III:
Czy środowisko prawnicze stanie się wreszcie 
cyfrowym? Covid-19 a paperless
• Raport Paperless 2020 w Polsce
•  Czy środowisko sędziowskie dostrzegło wreszcie potrzebę 

cyfryzacji i komunikacji elektronicznej
•  Jak zmienić notariat aby nadążył za współczesnym 

światem
•  Rada Europy i jej rekomendacje w zakresie Paperless. 

Dlaczego w umowach międzynarodowych wybiera się 
w zakresie formy prawo innych państw niż polskie

•  Paperless w Administracji. Niby dobrze wygląda, ale czy 
jesteśmy gotowi na pełny elektroniczny obieg dokumen-
tów. Co zmieni ustawa o e-Doręczeniach?

Moderator: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek 
Uczestnicy panelu: prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, 
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. UKSW dr hab. Marek  
Świerczyński, Michał Tabor, prof. dr hab. Fryderyk Zoll 

PANEL IV:
Cyberbezpieczeństwo jako składnik compliance 
oraz praktyki biznesowej
•  Cyberbezpieczeństwo z punktu widzenia technicznego 

– wprowadzenie
•  Na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia 

cybernetyczne dla przedsiębiorcy
•  Wymogi prawne dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeń-

stwa. Krajowy system cyberbezpieczeństwa.
•  Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji z zakresu 

cyberbezpieczeństwa
•  W jaki sposób można się obronić przed zagrożeniami  

– model wewnętrzny i zewnętrzny
•  Konstruowanie umowy z zakresu świadczenia usług 

cyberbezpieczeństwa
•  Spektakularne skutki braku zabezpieczeń cybernetycznych 

i ich badanie – informatyka śledcza
• Czy ochroni nas cyberpolisa?

Moderator: r.pr. Artur Piechocki
Uczestnicy panelu:  dr Andrzej Bartosiewicz,  
r.pr. Łukasz Czynienik, r.pr. Piotr Dynowski,  
Tomasz Bukowski, r.pr. Ireneusz Piecuch

PANEL V:
Nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 
2020/21 
•  Platformy udostępniania wideo pod nadzorem Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji – nowelizacja ustawy o radio-
fonii i telewizji 2020

•  Nowe warunki świadczenia usług komunikacji elektronicz-
nej w świetle Prawa komunikacji elektronicznej 

•  Nowe zasady prowadzenia działalności poprzez usługi 
pośrednictwa internetowego dla użytkowników bizne-
sowych na gruncie Rozporządzenia 2019/1150

•  Zmiany wynikające z dyrektywy w sprawie prawa autor-
skiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym 
(2019/790) – czyli o implementacji najbardziej kontro-
wersyjnej dyrektywy ostatnich lat     

Moderator: r.pr. dr Aleksandra Auleytner
Uczestnicy panelu:  adw. Maciej Kubiak,  
adw. Karol Laskowski, prof. dr hab. Stanisław Piątek,  
dr Magdalena Piech

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Szczegóły i zapisy: 
akademia.beck.pl  

81 46 13 305

PROGRAM

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/788-ii-konferencja-prawo-nowych-technologii--aktualne-problemy-i-nowe-wyzwania
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