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Igor Ostrowski jest Partnerem i Przewodniczącym Globalnego Działu Prawa Technologii, Mediów i Telekomunikacji
w Dentons.
Igor Ostrowski posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla klientów z sektora
telekomunikacyjnego, mediów i nowoczesnych technologii.
Jest jednym z pierwszych prawników w Polsce specjalizujących się w prawie dotyczącym sektora
telekomunikacyjnego, mediów oraz nowych technologii. Doradzał wiodącym europejskim i amerykańskim
nadawcom radiowym i telewizyjnym, a także międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym i spółkom z
branży IT w zakresie kluczowych kwestii dotyczących ich działalności w Polsce i pozostałych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym w zagadnieniach korporacyjnych, regulacyjnych oraz kwestiach związanych z
prawem własności intelektualnej. W swojej pracy łączy swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w
międzynarodowych kancelariach (w biurach w Warszawie i Nowym Jorku) oraz administracji publicznej. Jego
doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz udział w projektach
infrastrukturalnych i prywatyzacyjnych.
W latach 2009–2013 był wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Zespołu Doradców
Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Jest współautorem raportu Polska 2030 i programu Polska Cyfrowa.
W latach 2014–2016 Igor Ostrowski był Przewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji, organu doradczego polskiego
rządu.
Od 2012 r. jest członkiem Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum, agendzie ONZ
zajmującej się kwestiami funkcjonowania, ładu i rozwoju Internetu na świecie.

Doświadczenie
Liberty Global: doradztwo w procesie nabycia Multimedia Polska, transakcji o wartości około 3 miliardy
złotych. To jedno z największych przejęć na rynku technologii, mediów i telekomunikacji w Europie
Środkowej w 2016 roku.
Groupe Canal+: doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowej o wartości 230 milionów euro w TVN oraz fuzji
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dwóch telewizyjnych platform cyfrowych o wartości 1,5 miliarda euro.
Międzynarodowy wydawca muzyczny: doradztwo dotyczące analizy a następnie przejęcia praw
własności intelektualnej, należących do dużej polskiej państwowej wytwórni będącej w posiadaniu istotnej
części polskiego dziedzictwa muzycznego XX wieku.
Wiodący polski nadawca telewizyjny: doradztwo dotyczące transakcji brokerskiej oraz rozpoczęcia
długoterminowej współpracy w zakresie sprzedaży czasu antenowego, w tym analiza i renegocjacja umowy.
HBO: doradztwo dotyczące spraw związanych z udzielaniem licencji oraz postępowaniami sądowymi
toczącymi się w Polsce, Rumunii, Rosji oraz w Wielkiej Brytanii jak również koordynacja doradztwa
prawnego w Skandynawii.
Wiodąca polska spółka działająca w branży biotechnologicznej: reprezentowanie klienta w
długotrwałym, zwieńczonym sukcesem sporze przeciwko zagranicznej spółce konkurencyjnej obejmującym
kwestie patentowe związane z aplikatorami do insuliny.
Europejski lider w branży mleczarskiej: doradztwo dotyczące spraw związanych ze znakiem towarowym
oraz opakowaniami a także zarządzaniem portfelem IP.

Nagrody i rekomendacje
Igor Ostrowski od wielu lat jest wyróżniany i rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze w
dziedzinach technologii, mediów i telekomunikacji oraz prawa własności intelektualnej.
Chambers Global 2017: Wyróżniony w zakresie prawa własności intelektualnej. Według publikacji, zdaniem
jednego z zadowolonych klientów, mec. Ostrowski jest „bardzo efektywny i komunikatywny. Potrafi wyjaśnić
skomplikowane sprawy w przystępny sposób”. Inni chwalą go za „wybitne zdolności menedżerskie”.
Chambers Europe 2017: Wyróżniony w zakresie technologii, mediów i telekomunikacji oraz prawa własności
intelektualnej. Klientom podoba się to, że „miło się z nim pracuje” i że jest „otwarty i bardzo responsywny”.
Legal 500 EMEA 2017: Kierowana przez Igora Ostrowskiego praktyka została wyróżniona w zakresie
technologii, mediów i telekomunikacji oraz prawa własności intelektualnej, i jest ceniona za „rozwiązania
uwzględniające uwarunkowania biznesowe”.
New Europe 100 Challengers 2015: Igor Ostrowski został wyróżniony w gronie liderów zmian w obszarze
kultury, biznesu, nauki i aktywności społecznej mających wpływ na innowacje w Europie ŚrodkowoWschodniej.

Publikacje
Walka o prywatność w sieci - przed nami kolejny poziom batalii, natemat.pl, 10 marca 2016 r.
Ustawa re-use to sukces z łyżką dziegciu, natemat.pl, 18 lutego 2016 r.
O zasadach sięgania po dane telekomunikacyjne przez służby, natemat.pl, 7 stycznia 2016 r.
Nie bójmy się Jednolitego Rynku Cyfrowego, natemat.pl, 24 listopada 2015 r.
Jaki powinien być kierunek regulacji na rynku telekomunikacyjnym?, natemat.pl, 30 października 2015 r.
Po aukcji LTE, czas na budowanie koalicji operatorów, natemat.pl, 22 października 2015 r.
Zmiany w UŚUDE będą wcześniej czy później konieczne, natemat.pl, 8 października 2015 r.
W sprawie aukcji LTE eksperci Rady ds. Cyfryzacji stanęli na wysokości zadania, natemat.pl, 23 września
2015 r.
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W sprawie aukcji LTE warto wrócić do korzeni, natemat.pl, 20 września 2015 r.
Dokąd zmierzamy i gdzie jesteśmy w budowie Polski Cyfrowej, natemat.pl, 18 września 2015 r.
Informatyzacja to nie śledzie po kaszubsku czy po góralsku, natemat.pl, 9 września 2015 r.

Działalność zawodowa
Zatrudnienie
Partner, Szef Zespołu Prawa Technologii, Mediów i Telekomunikacji (TMT) na Europę, Dentons, Warszawa,
2014 do teraz
Partner, Szef Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Dentons (wcześniej Salans), Warszawa, 2012 – 2014
Wiceminister, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2011 – 2012
Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, 2009 – 2011
Partner, Szef praktyki TMT, White & Case, Warszawa, 2003 – 2010
Współzałożyciel i Partner, Rejman & Wspólnicy (wchłonięta przez Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy)
Warszawa, 1996 – 2003

Specjalizacje
Obszary prawa
Prawo spółek
Własność intelektualna i nowe technologie
Prywatność i cyberbezpieczeństwo
Prawo publiczne
Inwestycje w nowe technologie i startupy

Sektory gospodarki
Telekomunikacja
Gry hazardowe
Organy państwowe
Informatyka (IT)
Media, rozrywka i sport
Technologie

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski, 1994, magister prawa
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Kwalifikacje i uprawnienia
Radca prawny, Polska, 1997

Języki
Angielski
Polski
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