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JBW to Kancelaria ekspercka stworzona przez Mec. Justynę Bójko 

wraz z Zespołem wysokiej klasy Prawników. Kancelaria JBW działa na 

Wybrzeżu oraz w Warszawie. Tworzą ją wybitni praktycy i naukowcy –

Eksperci i pasjonaci prawa, od wielu lat praktykujący w wielu 

obszarach prawa  publicznego i prywatnego. 

Potrafimy przewidzieć ścieżkę rozwoju projektów i budować zespół 

ekspertów zgodnie z potrzebami Klienta. Rekomendujemy rozwiązania 

w oparciu o naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Budujemy naszą praktykę w oparciu o udział w największych 

projektach z zakresu infrastruktury, inwestycji publicznych i 

prywatnych oraz nowych technologii. Dzielimy się wiedzą, a także 

uczestniczymy w projektach społecznych i CSR.

Kim jesteśmy?



NASZE 

WYBRANE 

SPECJALIZACJE

▪ COMPLIANCE

▪ EPRIVACY

▪ CYBERSECURITY

▪ PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII, 

E-COMMERCE, UMOWY IT  

▪ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

▪ IoT, BIG DATA, AI, CLOUD 

▪ BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

ZDALNEJ

▪ OCHRONA SYGNALISTÓW

▪ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

▪ INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

▪ PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

▪ PRAWO PROCESOWE, ARBITRAŻ

▪ PRAWO SPÓŁEK

▪ PRAWO PODATKOWE

i więcej.

DLA CZŁONKÓW: INNE:



W dwóch słowach.

ePrivacy

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę z

zakresu ePrivacy. Oferujemy pakiety dokumentów

niezbędnych przy prowadzeniu działalności e-commerce,

w tym: politykę prywatności, politykę bezpieczeństwa,

kartę informacyjną, klauzulę informacyjną, umowy

powierzenia danych i inne. Zapewniamy kompleksową

obsługę z zakresu weryfikacji zgodności regulacji i

procedur wewnątrzkorporacyjnych z rozporządzeniem e-

Privacy. Pomagamy w dostosowaniu dotychczas

stosowanych procedur do wymogów rozporządzenia, w

tym z zakresu komunikacji elektronicznej oraz prawa do

poufności.

Cyberbezpieczeństwo, zarządzanie 

bezpieczeństwem teleinformatycznym

Przygotowujemy analizy, ekspertyzy i opinie. Zajmujemy

się przygotowaniem opracowań oraz publikacji w zakresie

cyberbezpieczeństwa. Zajmujemy się bezpieczeństwem

systemów automatyki przemysłowej. Opracowujemy

materiały eksperckie, analizy oraz instrukcje w zakresie

bezpieczeństwa danych. Przygotowujemy analizy

bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy

prawne z elementami ekspertyz technicznych.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie audytów

bezpieczeństwa danych, infrastruktury, systemów

automatyki przemysłowej, szacowania ryzyka,

rekomendacji; dostosowania procedur i procesów oraz

szkoleń; obowiązujących regulacji z zakresu

cyberbezpieczeństwa; stosowania, implementacji,

zgodności z RODO; ochrony danych rolniczych,

integracji, agregacji.

Compliance

Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania i regulacje w

zakresie zapewnienia compliance w firmach. Zajmujemy

się przygotowywaniem procedur compliance.

Sporządzamy i wdrażamy Kodeksy compliance.

Przeprowadzamy audyty wymagań compliance.

Doradzamy w zakresie obszarów regulowanych, jak

bankowość, finanse, telekomunikacja, ubezpieczenia,

przemysł energetyczny, gazowy, paliwowy, odnawialnych

źródeł energii.

Mamy podejście kompleksowe i integrujemy element

compliance w funkcje operacyjne oraz biznesowe spółki,

uwzględniamy wszelkie dot. danego przedsiębiorstwa

regulacje od praw konsumentów do regulacji w zakresie

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur

dotyczących sygnalizacji. Jesteśmy doradcą prawnym

rozumiejącym dany biznes co jest kluczowe w

implementacji modelu compliance, szacujemy ryzyka,

rekomendujemy ścieżki działania.



W dwóch słowach.

Prawo nowych technologii, 

e-commerce, umowy IT

Doradzamy przy negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów

IT, a także umów w zakresie projektowania, wdrażania,

utrzymania, serwisu, asysty, licencjonowania. Doradzamy

w zakresie umów outsourcingu pracowników i całego IT

łącznie z systemami, aplikacjami, przeniesienie umów

serwisowych, utrzymaniowych, licencyjnych i zwrotnego

świadczenia usług. Zajmujemy się przygotowywaniem

regulaminów, wzorów umów, zamówień i formularzy dla

obrotu w Internecie oraz przy świadczeniu usług drogą

elektroniczną. Wspieramy naszych Klientów w

negocjacjach umów dostawy sprzętu

telekomunikacyjnego, akcesoriów, aplikacji i systemów.

Doradzamy w zakresie sprzedaży produktów i usług on-

line, a także obowiązków informacyjnych. Wspieramy

naszych Klientów w realizacji projektów z zakresu

sztucznej inteligencji.

Ochrona danych osobowych

Przeprowadzamy audyty oraz sporządzamy analizy i

opinie prawne dotyczące przetwarzania danych

osobowych. Doradzamy i reprezentujemy w

postępowaniach przed GIODO oraz przed sądami

administracyjnymi. Przygotowujemy i negocjujemy

umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych

osobowych oraz ich udostępnienia do przetwarzania.

Doradzamy w zakresie Polityki Bezpieczeństwa i

Instrukcji, upoważnień oraz zapisów umownych dot.

przekazania i powierzenia danych osobowych.

Przygotowujemy analizy i opinie prawnych dotyczących

unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych

(RODO). Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony

danych osobowych, RODO, a także przeprowadzamy

audyty prawno-techniczne.

IoT, BIG DATA, AI, CLOUD, Prawo 

telekomunikacyjne

Doradzamy w zakresie projektów inwestycji

szerokopasmowych oraz w zakresie implementacji

systemów informatycznych. Przygotowujemy raporty i

analizy dotyczące infrastruktury oraz sieci

szerokopasmowych. Wspieramy naszych Klientów przy

tworzeniu dokumentacji dla przedsiębiorców działających

na rynkach regulowanych (umów, regulaminów i

cenników). Oferujemy wsparcie prawne w zakresie

rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów, usługi

powszechnej, realizacji obowiązków na rzecz

uprawnionych podmiotów. Reprezentujemy

przedsiębiorców w relacjach z regulatorami oraz w

postępowaniach toczących się na skutek odwołań od

decyzji regulatorów przed sądami powszechnymi oraz

administracyjnymi. Doradzamy w zakresie rozwiązań

chmurowych, infrastruktury chmurowej, przetwarzania

danych w chmurze.



W dwóch słowach.

Prawo Unii Europejskiej

Zajmujemy się doradztwem w procesie negocjowania

pakietów restrukturyzacyjnych ze szczególnym

uwzględnieniem zasad restrukturyzacji podmiotów

zagrożonych czy znajdujących się w trudnej sytuacji

ekonomicznej w rozumieniu prawa unijnego. Nasi

Eksperci posiadają doświadczenie w świadczeniu pomocy

prawnej poprzez obsługę podmiotów gospodarczych

m.in. w sferze prawa unijnego, prawa konkurencji, w tym

prawa pomocy publicznej. Współpracujemy z Ekspertami

dokonującymi kompleksowej oceny i sporządzającymi

opinie prawne dotyczące zgodności projektów ustaw oraz

innych aktów prawnych z prawem unijnym, w tym z

TFUE. Nasi Prawnicy przez wiele lat doradzali Klientom

w zawieraniu kontraktów zagranicznych, w tym poza UE.

Mamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentów

dotyczących współpracy podmiotów polskich i

zagranicznych sektora transportowego, spedycyjnego,

zbrojeniowego i morskiego.

Bezpieczeństwo pracy zdalnej

Praca zdalna stałą się nową rzeczywistością w dobie

pandemii COVID-19. Wraz z przeniesieniem stanowisk

pracy do domu pojawiły się problemy związane z

odpowiednim zabezpieczeniem danych objętych

tajemnicą, poufnych oraz podlegających ochronie

prawnej. Z uwagi na nową rzeczywistość, w jakiej się

znaleźliśmy, pomagamy pracodawcom i pracownikom

zapewnić bezpieczne warunki pracy zdalnej, zgodne z

zasadami BHP i prawem ochrony danych osobowych

poprzez usługi doradcze z zakresu odpowiednich

zabezpieczeń na sprzętach używanych do pracy zdalnej,

prawidłowej praktyki wylogowywania się i zabezpieczania

danych poufnych i podlegających ochronie.

Ochrona sygnalistów

Nasi prawnicy dostosowują wewnętrzne procedury

przedsiębiorstw i podmiotów z sektora publicznego do

wymogów dyrektywy o ochronie sygnalistów. W ramach

współpracy oferujemy nasze usługi w zakresie: wstępnej

analizy zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji,

przygotowania wew. procedury zgłaszania naruszeń,

uspójnienia ww. procedury z innymi już istniejącymi

politykami, przeprowadzenia szkoleń w zakresie procesu i

obsługi zgłaszania naruszeń, przygotowania rekomendacji

możliwych rozwiązań technologicznych – porównanie

opcji stworzenia kanałów wewnętrznych ze zleceniem

zewnętrznym w zakresie wyboru partnera

technologicznego, opracowania FAQ i procesów dla

zgłoszeń wew. i zew., przygotowania procesu od strony

technologicznej z naszym partnerem technologicznym.



W dwóch słowach.

Prawo spółek, prawo podatkowe

Wspieramy naszych Klientów w zakresie przygotowania

umów spółek prawa handlowego w szczególności spółki

z z o.o. i z o.o – komandytowe - od umowy spółki przez

całą rejestrację w KRS oraz do późniejszych

mechanizmów prawnych dla spółki. Zajmujemy się

przygotowaniem i rejestracją stowarzyszeń i fundacji wraz

z kompletnym wewnętrznym mechanizmem

korporacyjnym. Nasi Eksperci przeprowadzali liczne

analizy due diligence oraz analizy podatkowe. Wspieramy

naszych Klientów w krajowych i międzynarodowych

kwestiach podatkowych, w tym w międzynarodowym

planowaniu podatkowym. Zajmujemy się kwestiami

restrukturyzacji, tworzenia struktur grupowych

efektywnych pod względem podatkowym, a także

świadczymy pomoc w kontaktach z organami

podatkowymi

Prawo procesowe, arbitraż

Nasi prawnicy prowadzą postępowania administracyjne z

zakresu prawa budowalnego, nabywania nieruchomości,

postepowania o udzielnie koncesji, dot. decyzji

środowiskowych, eksploatacji urządzeń przemysłowych.

Prowadzimy spory administracyjne w zakresie przepisów

dotyczących gospodarowania nieruchomościami, regulacji

stanów prawnych. Zapewniamy wsparcie prawne w

procesach budowalnych – od etapu planowania do etapu

oddania do eksploatacji. Prowadzimy również spory

sądowe - w tym gospodarcze, przemysłowe, budowlane,

administracyjne, dot. zwrotu nieruchomości,

wykonywania umów itp. Reprezentujemy także Klientów

przed sądami polubownymi oraz prowadzimy

negocjacje.

Infrastruktura krytyczna

Przeprowadzamy analizy w zakresie bezpieczeństwa

infrastruktury krytycznej. Doradzamy przy realizacji

projektów na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury

krytycznej. Sporządzamy analizy, opracowania oraz

publikacje w przedmiocie bezpieczeństwa infrastruktury

krytycznej. Pomagamy w planowaniu, przygotowaniu i

lokowania infrastruktury. Sporządzamy analizy w

przedmiocie rozwiązań technicznych, wyboru

wykonawców, zastosowania rozwiązań z zakresu

cyberbezpieczeństwa, przygotowania inwestycji

związanych z infrastrukturą obronną, a także opiniujemy i

doradzamy przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu

cyberbezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej.

Jesteśmy autorami cyklu publikacji pn. „Bezpieczeństwo

infrastruktury krytycznej”.



Członkom CCE proponujemy

Przygotowanie pakietu e-

commerce w zakresie:

Przygotowania regulaminów,

klauzuli informacyjnych, kart

informacyjnych, polityki

prywatności, polityki

bezpieczeństwa, umowy

powierzenia i in.

Pakiet będzie przydatny do

prowadzenia działalności

gospodarczej za pośrednictwem

Internetu.

Pomoc w zapewnieniu 

bezpieczeństwa pracy zdalnej

W dobie pandemii COVID-19 praca

zdalna stała się nową rzeczywistością

zarówno pracodawców, jak i

pracowników. W związku z tym

oferujemy pomoc w zakresie zapewnienia

bezpiecznych warunków pracy zdalnej,

zgodnie z zasadami BHP i prawem

ochrony danych osobowych poprzez

usługi doradcze z zakresu odpowiednich

zabezpieczeń na sprzętach używanych do

pracy zdalnej oraz zabezpieczania danych

poufnych i podlegających ochronie.

Sporządzanie umów IT

Oferujemy Państwu doradztwo

przy negocjowaniu umów z zakresu

IT, a także projektowania,

wdrażania, utrzymania, serwisu,

asysty i licencjonowania.

Doradzamy również w zakresie

umów outsourcingu pracowników i

całego IT łącznie z systemami,

aplikacjami, przeniesieniem umów

serwisowych, utrzymaniowych,

licencyjnych i zwrotnego

świadczenia usług.

Preferencyjne warunki 

współpracy

Oferujemy Państwu doradztwo

prawne w oparciu o preferencyjne

warunki współpracy wynegocjowane

przez Zarząd Cloud Community

Europe Polska dla swoich członków.

Proponujemy wynagrodzenie

godzinowe w oparciu o stawkę

350,00 zł netto za roboczogodzinę

a także przewidujemy możliwość

ustalenia indywidualnego

wynagrodzenia ryczałtowego przy

zleceniach o charakterze stałym.



Dostosowujemy ofertę do 

potrzeb Klienta.

Nasi prawnicy posiadają 

ponad 20 lat doświadczenia
Oferujemy najwyższy standard 

obsługi oraz elastyczność w 
zakresie ustalania zasad 

współpracy

Publikujemy, prowadzimy szkolenia i 
bierzemy udział w kongresach i 

konferencjach

Potrafimy przewidzieć ścieżkę 

rozwoju projektów i budować 

zespół ekspertów zgodnie z 

potrzebami Klienta

Praktykujemy na rynku 

publicznym i prywatnym. 

Współpracujemy z naukowcami i 

wybitnymi praktykami.

Świadczymy usługi prawne przy 
realizacji polskich i 

międzynarodowych projektów - bez 
skomplikowanych struktur i dużych 

kosztów.



Nasi Eksperci.

Justyna Bójko
Partner Zarządzający, Radca Prawny

Radca prawny z ponad 25-letnim doświadczeniem.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie

infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, prawa

zamówień publicznych, cyberbezpieczeństwa, prawa

energetycznego, nieruchomości, administracji publicznej,

przygotowania oraz obsługi prawnej inwestycji, prawa

budowlanego, planowania i zagospodarowania

przestrzennego, rynku przemysłowego, stoczniowego i

hutniczego, kontraktów, inwestycji drogowych, kolejowych

i infrastrukturalnych, a także legislacji. Przez wiele lat

doradzała podmiotom sektora publicznego i prywatnego.

Realizuje projekty na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury

krytycznej. Uczestniczy w projektach związanych z

cyfryzacją infrastruktury oraz bezpieczeństwem

przemysłowym. Twórczyni i Partner Zarządzający

kancelarii JBW, wieloletni członek zarządu Związku

Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Twórczyni i

pomysłodawczyni cyklu Zeszytów w przedmiocie

bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Współzałożycielka i Ekspert think tanku Forum

Infrastruktury.

Marlena Wach
Doktor nauk prawnych, Radca Prawny

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie

PZP, zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym,

danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, IT,

nowych technologii, prawa autorskiego, mediów,

infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji,

Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i

konsumentów. Od wielu lat świadczy usługo doradcze w

zakresie baz danych, danych osobowych, RODO, know-

how, ochrony praw autorskich, własności przemysłowej,

prawa energetycznego, poufności oraz zabezpieczeń.

Ekspert w zakresie obsługi prawnej w ramach projektów

inwestycji szerokopasmowych, implementacji systemów

informatycznych, przeprowadzania analiz dotyczących

infrastruktury i sieci, a także w zakresie obsługi prawnej w

ramach projektów inwestycji szerokopasmowych,

implementacji systemów informatycznych.

Monika Kościewicz
Radca Prawny

Monika Kościewicz dysponuje obszerną wiedzą w

opracowywaniu kompleksowych ekspertyz i opinii

dotyczących m.in. polskich i unijnych regulacji w

przedmiocie bezpieczeństwa transportu oraz systemów

logistycznych, aspektów cyberbezpieczeństwa, a także

prawnych i faktycznych aspektów ochrony krajowej,

europejskiej i światowej infrastruktury krytycznej.

Doradzała polskim i zagranicznym Klientom w kwestiach

dotyczących przygotowywania i przeprowadzania procesu

nabycia podmiotów prawa handlowego. Świadczyła także

bieżące doradztwo prawne na rzecz podmiotów

prowadzących działalność gospodarczą w aspektach

dotyczących spełnienia wymagań wynikających z

branżowych regulacji prawnych, w tym reprezentuje i

doradza w przebiegu kontroli prowadzonych przez

właściwe organy administracyjne. Jeszcze w trakcie

studiów prawniczych zajmowała się problematyką prawną

realizacji projektów współfinansowanych przez Unię

Europejską. Doświadczenie zawodowe zdobywała

pracując w kancelarii prawniczej oraz w dziale prawnym

jednej z największych spółek z sektora budownictwa

hydrotechnicznego.



Nasi Eksperci.

Ewa Bójko
Radca Prawny

Radca prawny z prawie czterdziestoletnim

doświadczeniem zawodowym. Wybitny ekspert prawa

bankowego przez wiele lat współpracujący przy budowie

polskiego sektora bankowości. Przez ponad 20 lat

wspierała praktykę prawną w największych bankach w

Polsce zdobywając umiejętności, które obecnie przekazuje

młodszym prawnikom. Specjalizuje się także w prawie

cywilnym, finansowym, gospodarczym i sporach

sądowych. Przez wiele lat z sukcesami obsługiwała

podmioty sektora publicznego, inwestorów zagranicznych,

sektor medyczny i produkcyjny - prowadząc swoją własną

kancelarię. Ekspert w zakresie postępowań sądowych i

administracyjnych, a także doradztwa w postępowaniach

mediacyjnych. Obecnie, jako doświadczony prawnik,

kontynuuje swoją drogę zawodową jako wspólnik i ekspert

Kancelarii JBW w zakresie doradztwa bankowego,

kredytowego i inwestycyjnego dla naszych Klientów.

Małgorzata Puto
Prawnik

Małgorzata Puto jest absolwentką prawa na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu oraz doktorantką w katedrze Prawa

Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału

Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, a swoją

pracę doktorską przygotowuje pod kątem granic

swobód traktatowych w orzecznictwie Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Małgorzata Puto

ukończyła również Szkołę prawa chińskiego na

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Gdańskiego, a także program stypendialny na Pekińskim

Uniwersytecie Technologicznym. Posiada doświadczenie

zawodowe w obszarze AML, w JBW czynnie

współpracuje przy projektach z zakresu zamówień

publicznych, a także zajmuje się kwestiami

powiązanymi z pozyskiwaniem funduszy.

Marcin Daniecki
Of  Counsel

Ekspert rynku kapitałowego, z wieloletnim doświadczeniem w

kształtowaniu jego struktur i instytucji. Doświadczenie zdobywał

pracując w administracji rządowej sektora finansów publicznych.

Specjalista z zakresu legislacji oraz interpretacji przepisów sektora

instytucji finansowych. Ekspert i doradca w wielu procesach,

tworzenia i przekształcenia rynku kapitałowego w Polsce. Prowadził

działalność akademicką – w zakresie finansów, form pozyskiwania

źródeł finansowania, innowacji finansowych, bankowości, zarządzania

systemami bezpieczeństwa informacji. Brał udział w pracach nad

powołaniem regulowanego, wtórnego, publicznego pozagiełdowego

obrotu papierami wartościowymi, tj. segmentu rynku kapitałowego

zwanego jako Centralna Tabela Ofert (obecnie, Bondspot S.A.) Dr M.

Daniecki obecnie zajmuje się prawem nowych technologii. Jest też

członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Cloud Community

Europe Polska i Szefem jego Grupy Roboczej ds. Fintech. Jest

prezesem Fundacji Instytut Badań i Edukacji Planowania

Finansowego (FIBEPF) o profilu badawczo-edukacyjnym

zorientowanym na obszar planowania finansowego, jak również

blockchain, Fin-Tech i inne nowe technologie. FIBEPF jest także

współzałożycielem Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych

Technologii. Dr. M. Daniecki współpracuje z Blockchain Alliance, jest

członkiem EU Blockchain Observatory and Forum oraz Fintech

Connector.
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