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Moi Drodzy!
 
Kontynuujemy nasze intensywne 
prace zapowiedziane na ten rok: 
W dniach 31 maja - 1 czerwca 
tego roku przy okazji konferencji 
poświęconej sztucznej inteligencji 
w w Edynburgu, Szkocja, odbyło 
się walne zgromadzenie naszej or-
ganizacji. Jak pokazała konferencja, 
sztuczna inteligencja to nie temat 
przyszłości, ale element codzien-
nej pracy coraz to większej liczby 
adwokatów i radców prawnych 
na świecie. Stosowne prezen-
tacje są dostępne na naszej stro-
nie internetowej. Zdjęcia można 
oglądać na Facebooku. W dniach 
5-6 lipca w związku z seminarium 
poświęconym RODO oraz innych 
kwestiom związanym z network-
ingiem zorganizowaliśmy bardzo 
ciekawe spotkanie w Gdańsku, Pol-
ska – „Twinning of Lawyers”. Twin-
ning okazał się wspaniałą okazją do 
spotkania kolegów z różnych jurys-
dykcji z krajów Azji i Europy w mniej 
formalnej atmosferze, nawiązania 
przyjacielskich relacji przez ad-
wokatów i radców prawnych z 12 
krajów oraz wypracowania planów 
dalszej regularnej współpracy. W 
dniach 6-7 września tego roku w 
Tbilisi, Gruzja, odbędzie się konfer-
encja zatytułowana „Współpraca 
gospodarcza na linii Wschód - 
Zachód: Forum prawnicze w Tbi-
lisi”. Konferencja jest organizowana 
we współpracy z Adwokaturą 
Gruzińską i Stowarzyszeniem 

pod kątem przewidzianego w nich 
poziomu integracji danych gosp-
odarek. Jest oczywistym, że istnieje 
wiele różnych rodzajów instru-
mentów – umów o wolnym han-
dlu – gdy chodzi o produkty, których 
dotyczą (np. towary czy usługi) czy 
poszczególne regiony, a także gdy 
uwzględni się ich podstawy prawne. 
Każda gospodarka ma tu swoje 
własne preferencje. W październiku 
2018 r. wraz z Instytutem Europe-
jskiego i Międzynarodowego Prawa 
Gospodarczego i Uniwersytetem w 
Bernie oraz jego Instytutem ds. Han-
dlu Światowego AEA zorganizowała 
bardzo udaną konferencję dotyczącą 
prawnych parametrów dostępu do 
rynku w Europie i poza nią. Kon-
ferencja zgromadziła uznanych 
prelegentów reprezentujących 
punkt widzenia różnych instytucji 
państwowych i niepaństwowych, 
np. z UE i EOG, ze Szwajcarii, Zjed-
noczonego Królestwa, Liechten-
steinu i Ukrainy. Korzystając z tego 
wyraźnego kroku milowego, AEA i 
jej szwajcarscy partnerzy zapraszają 
do udziału w drugiej konferencji nt. 
dostępu do rynku, która odbędzie się 
7 listopada tego roku. Tematy, które 
zostaną omówione podczas konfer-
encji to m.in. jednostronne i wielos-
tronne wprowadzanie standardów. 
Szczegółowy program przekażemy 
wkrótce.

Cieszymy się na spotkanie z Bernie!

Prof. Philipp Zurkinden
Były Prezydent AEA-EAL
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Dostęp do rynku stanowi warunek konieczny 
obrotu międzynarodowego i otwartych gosp-
odarek narodowych. W rzeczywistości dostęp do 
rynku można wykorzystać do opisania bardzo 
różnych form otwartego rynku. Różnice dotyczą 
zakresu otwarcia danego rynku, a także sposobu 
jego udostępnienia. Zacznijmy od tej drugiej 
kwestii: Dostęp do rynku może zostać zapewnio-
ny jednostronnie lub za pomocą dwustronnych 
i wielostronnych porozumień, obejmujących 
standardy, „wymogi równoważności”, czy umowy 
o wolnym handlu. Umowy dotyczące dostępu 
do rynku mogą ponadto różnic się od siebie 

Prawników z Hongkongu. W jej trakciei przyjrzymy się 
najszybciej rozwijającemu się regionowi na świecie i 
przeanalizujemy możliwości współpracy adwokatów i 
radców prawnych z kolegami z Hongkongu i Gruzji. W 
dniach 17-19 października w Łodzi, Polska, odbędzie 
się konferencja – Business Legal Forum. Wydarzenie 
to stanowić będzie platformę dla biznesu i firm 
prawniczych do debaty o stosowaniu nowych tech-
nologii w codziennej pracy oraz zapewni prawnikom 
i biznesowi możliwość nawiązania współpracy. Na 7 
listopada tego roku w Bernie, Szwajcaria, zaplanow-
ane zostało seminarium ekspertów, decydentów 
oraz adwokatów i radców prawnych. Jego tematem 
będzie Wprowadzanie standardów i dostęp do 
rynku. Bedzie to kolejne spotkanie po bardzo uda-
nym panelu ekspertów w roku ubiegłym. Podczas 
seminarium omówimy różne możliwości uzyskiwania 
dostępu do Jednolitego rynku przez państwa spoza 
UE. Serdecznie witamy naszych nowych członków, 
między innymi: Consejo General de la Abogacía Es-
pañola (Adwokatura Hiszpańska), Barreaux de Brux-
elles (Adwokatura Brukselska) i OIRP w Lublinie. Lic-
zymy na owocną współpracę! W tym roku pracujemy 
nad nowymi narzędziami służącymi wzmocnieniu 
networkingu w ramach AEA-EAL. W szczególności 
zachęcamy wszystkich do korzystania z naszej grupy 
Google (więcej na stronie 2). 
 

Maria Ślązak

Zarezerwuj termin !
Dostęp do rynku – ważne narzędzie, 
choć niezdefiniowane pojęcie

Berno 7 listopada 2019 r.
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AEA-EAL uruchamia grupę Google

Drodzy Członkowie i Przyjaciele!

Witamy z grupie AEA-EAL Google Grup, zaprojektowanej 
w celu wzmocnienia networkingu pomiędzy naszymi 
członkami. Za pomocą grupy Google nie tylko będziecie 
jako członkowie AEA-EAL otrzymywać nasz Biuletyn 
oraz wszelkie inne informacje i powiadomienia 
przekazywane przez nasz sekretariat drogą mejlową, ale 
będziecie także mogli komunikować się z WSZYSTKIMI 
INNYMI CZŁONKAMI AEA-EAL, którzy do niej dołączą, a 
przede wszystkim:
- będziecie mogli poprosić o polecenie kolegi z danego 
miasta czy kraju w celu uzyskania wsparcia w zakresie 
usług prawnych w danym regionie,
- będziecie mogli poprosić o lokalne wsparcie 
w badaniach naukowych i innych czynnościach 
zawodowych,
- będziecie mogli zawnioskować o lub zaoferować 
szkolenie w kancelarii prawnej w innym mieście czy 

kraju,
- znajdziecie tutaj nowe zasady czy nowe orzecznictwo, 
które mogą okazać się ciekawe dla pozostałych 
członków,
- oraz wszelkie inne zawodowe prośby przedkładane 
przez kolegów z innego miasta czy jurysdykcji.

Aby zrezygnować z udziału w grupie, wystarczy wysłać 
wniosek na adres mejlowy office@aea-eal.eu. Zasady 
korzystania z grupy są dostępne na naszej stronie 
internetowej w sekcji „Dołącz do nas”.

Z pozdrowieniami i życzeniami owocnej współpracy.

Juan  Nunez
Przewodniczący

Komisji ds. Networkingu AEA-EAL            
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Konferencja EYBA w Kiszyniowie
Kiszyniów, 4-7 kwietnia 2019 roku

Vladimir Palamarciuc, poprzedni 
Prezydent Mołdawskiego Stowarzyszenia 
Młodych Prawników (MYLA), członek 
AEA-EAL i Guillaume Tatoueix, Prezydent 
Europejskiego Stowarzyszenia Młodych 

Prawników (EYBA)

W dniach 4-7 kwietnia tego roku w Chisinau, Mołdawia, odbyła 
się doroczna wiosenna Konferencja Stowarzyszenia Młodych 
Prawników EYBA. Tematem przewodnim konferencji była „Har-
monizacja i dostosowanie krajowych przepisów prawa do prawa 
wspólnotowego Acquis.” Europejskie Stowarzyszenie Prawników 
(AEA-EAL) było partnerem konferencji; wśród prelegentów było 
dwóch członków naszego stowarzyszenia: dr Iwona Wrońska z Pol-
ski, która zabrała głos podczas sesji pt. „Tworzenie polityk, planow-
anie strategiczne i realizacja celów z zakresu harmonizacji i dosto-
sowania krajowych przepisów prawa do prawa wspólnotowego 
Acquis. Doświadczenia regionalne i krajowe.” i Pierre Philippe 
Hendrickx z Belgii, który wygłosił przemówienie podczas sesji „Re-
formy z zakresu harmonizacji i dostosowania krajowych przepisów 
prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczenia regionalne i 
krajowe”. Wydarzenie było współfinansowane przez Ambasadę 
USA w Chisinau i program Partnerstwa Wschodniego UE. Pełne 
sprawozdanie z kongresu jest dostępne na stronie www.aea-eal.eu.



Konferencja o sztucznej inteligencji
Edynburg, 30 maja - 1 czerwca 2019 r.
AEA-EAL pragnie serdecznie podziękować Iainowi 
Mitchellowi QC za zorganizowanie w terminie 30 maja 
- 1 czerwca tego roku międzynarodowej konferencji 
poświęconej sztucznej inteligencji pt. Sztuczna 
Inteligencja – korzyści, wyzwania, odpowiedzialność. 
Iain jest nie tylko członkiem naszego stowarzyszenia, 
ale także Przewodniczącym Szkockiego Prawniczego 
Stowarzyszenia Komputerowego Konferencja była 
możliwa właśnie dzięki współpracy obu organizacji 
ze Szkocką Adwokaturą, Brytyjskim Stowarzyszeniem 
Komputerowym i Centrum SCRIPT w przy Uniwersytecie 
w Edynburgu. W jej trakcie poruszono takie 
zagadnienia jak: Czym jest sztuczna inteligencja i 
dlaczego powinienem się nią zainteresować? Sztuczna 
inteligencja a odpowiedzialność prawna; Sztuczna 
inteligencja a prawa podstawowe; Ku etycznemu 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz Sztuczna 
inteligencja a licencjonowanie. Wśród prelegentów byli 
czołowi eksperci, zarówno praktycy, jak i naukowcy:  
prof. Timo Minssen, Dyrektor Centrum Studiów 
Zaawansowanych Innowacji Biomedycznych na 
Uniwersytecie w Kopenhadze, prof. Burkhard Schafer, 
profesor zajmujący się teorią obliczeń (komputerową) 
od strony prawnej i Dyrektor Centrum SCRIPT na 
Uniwersytecie w Edynburgu i Katharina Miller, Prezydent 
Europejskiego Stowarzyszenia Pań Prawników (EWLA). 
Andrew Katz, współredaktor międzynarodowego 

przeglądu International Free and Open Source Law 
Review i czołowy ekspert w zakresie licencjonowania 
oprogramowania; Chris Rees, bezpośredni poprzedni 
prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Komputerowego; 
Karmen Tursk, doradca rządu Estonii w kwestii 
sztucznej inteligencji i oczywiście nasz członek Iain 
Mitchell QC, który jest honorowym wykładowcą 
Prawa IT na Uniwersytecie w Münster. Wykład w 
formie wideo przedstawił Wojciech Wiewiórowski, 
Zastępca Inspektora w biurze Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych. Bardzo ciekawe prezentacje, panele 
i przemówienia skutkowały żywą dyskusją i pytaniami 
uczestników. Widać było ich prawdziwe zaangażowanie i 
zainteresowanie tym szybko rozwijającym się obszarem. 
Szczególnym zainteresowaniem wśród uczestników 
cieszyła się dyskusja nt. kwestii prawnych i etycznych, 
tj. sztucznej inteligencji w medycynie („inteligentna 
poduszka”) oraz kwestii czy sztuczna inteligencja 
podlega prawom podstawowym. Konferencja okazała 
się wspaniałą okazją do wymiany informacji i wiedzy 
na temat sztucznej inteligencji jako istotnego obszaru, 
oraz doskonałą szans na zbudowanie skutecznej 
platformy komunikacji i współpracy pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami: prawnikami, specjalistami 
IT i naukowcami. Na naszej stronie internetowej www.
aea-eal.eu można znaleźć prezentacje z konferencji 
oraz nagrania wideo wygłoszonych przemówień.

3 www.aea-eal.euwww.fb.com/
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Nadchodzące 
i planowane 
wydarzenia

1   6 -7 września 2019 r., Tbilisi 
 WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 

WSCHODU I ZACHODU: FORUM 
PRAWNICZE W TBILISI 

 Konferencja dla przedstawicieli 
biznesu i prawników nt. wynikających 
ze współpracy szans gospodarczych i 
prawnych.

2   17-19 października 2019 r. Łódź
 LEGAL BUSINESS FORUM
  Platforma dla biznesu i firm 

prawniczych do debaty o stosowaniu 
nowych technologii w codziennej 
pracy.

3 7 listopada 2019 r., Berno
 WPROWADZANIE STANDARÓW I 

DOSTĘP DO RYNKU
  Panel ekspertów – otwarty dla 

członków AEA-EAL i innych prawników

www.fb.com/
europeanassociationoflawyers

Dodatkowo zaproponowano pod-
pisanie memorandum, na mocy 
któego powołano projekt regu-
larnych spotkań prawników ze 
Wschodu w formule „Twinning 
prawników”. Dzień zakończyła zor-
ganizowana przez OIRP w Gdańsku 
kolacja na rzeką Motławą. W drugim 
dniu nasi koledzy wzięli udział w 
obchodach Dnia Prawnika w mniej 
formalnej atmosferze – podczas 
pikniku prawników. Był także czas 
na integrację, np. podczas wizyty 
na cieszącym się tysiącletnią historią 
Starym Mieście w Gdańsku i w 
Muzeum II Wojny Światowej oraz 
wycieczki do dobrze znanego uzd-
rowiska Sopot. Zdjęcia z wydarzenia 
są dostępne na naszym Facebooku: 
fb.com/europeanassociationof-
lawyers.
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Twinning prawników w Gdańsku: gdy 
Wschód spotyka Zachód.
Gdańsk, 5-6 lipca  2019 r.

Były to bardzo intensywne dni w 
Gdańsku, podczas których przed-
stawiciele 12 krajów z Azji Europy 
wzięli udział w działaniach nau-
kowych, networkingowych i towar-
zyskich.  W pierwszym dniu Twin-
ningu, adwokaci i radcowie prawni 
z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Ka-
zachstanu, Mołdawii, Polski, Rosji, 
Hiszpanii, Ukrainy, Zjednoczonego 
Królestwa i Uzbekistanu omawiali 
kwestie dotyczące transgranicznego 
stosowania przepisów RODO przez 
jurysdykcje w ramach i spoza UE. 
Ciekawe przemówienia i aktywny 
udział publiczności potwierdziły 
znaczenie omawianego zagadnie-
nia dla społeczności prawników i 
obywateli. Twinning pozwolił także 
poruszyć wiele bieżących kwestii 
dotyczących systemów prawnych w 
Europie Wschodniej i Azji Środkowej. 

Jerzy Mosek, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, Maria Ślązak, 
Prezydent AEA-EAL, prelegenci i uczestnicy konferencji



Twinning Prawników
ochrona danych osobowych

teoria i praktyka

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE
PRAWNIKÓW

OKRĘGOWA IZBA 
RADCÓW PRAWNYCH W GDAŃSKU

4-7 lipca 2019 r.

Raport z realizacji projektu

Patronat honorowy
Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska

Partnerzy konferencji

Projekt dofinansowany ze środków Krajowej Rady Radców Prawnych
III miejsce w Konkursie na Najlepszy Projekt Zagraniczny Okręgowych Izb Radców Prawnych



Wstęp

Jerzy Mosek
Dziekan 

Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Gdańsku

Maria Ślązak
Prezydent 

Europejskiego Stowarzyszenia 
Prawników 
(AEA-EAL)

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku przed- 
stawiam Raport z projektu “Twinning Prawników”. Projekt ten został 
zrealizowany w Gdańsku w dniach 4 - 7 lipca 2019 roku wspólnie z Euro- 
pejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL) i przy ogromnym osobistym 
zaangażowaniu Koleżanek i Kolegów - radców prawnych z naszej Izby oraz 
zespołu AEA-EAL. Twinning zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepsze 
projekty zagraniczne Izb Okręgowych otrzymując dofinansowanie z Kra-
jowej Rady Radców Prawnych. Było to wspaniałe doświadczenie wspólnoty 
prawników z tak wielu różnych krajów z dwóch kontynentów: Azji i Europy. 
Jestem przekonany, że rozpoczęte przez nas dzieło zaowocuje w przyszłości 
rozwojem tego co najcenniejsze, a więc pokazaniem znaczenia  prawa i praw-
ników w demokratycznych państwach, naszej roli w ochronie praw i wolności  
obywateli. Nie do przecenienia jest też współpraca prawników z różnych 
stron świata, wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie standardów  

W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) mam przy-
jemność przedstawić Raport o zrealizowanym wspólnie z Okręgową Izbą 
Radców Prawnych w Gdańsku “Twinningu Prawników”. Prawnicy z dwunas-
tu krajów  Azji i Europy gościli w domach gdańskich radców prawnych, u- 
czestniczyli w konferencji  poświęconej teorii i praktyce ochrony danych oso-
bowych, świętowali razem z nami Dzień Radcy Prawnego, a także odkrywali 
piękno Gdańska i jego okolic. Twinning Prawników to ogromny sukces or-
ganizacyjny naszego Stowarzyszenia i Izby Gdańskiej, który zamierzamy 
wspólnie kontynuować przy wsparciu tegorocznych uczestników. Wystąpili 
już oni  z propozycjami zorganizowania podobnych wydarzeń  w swoich 
krajach w przyszłym roku. Mam wielką nadzieję, że ta inicjatywa będzie kon-
tynuowana z pożytkiem dla  usprawniania wymiaru sprawiedliwości, a także 
rozwijana kontaktów zawodowych między naszymi członkami.



Idea Twinningu Prawników

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku od 
kilkunastu lat uczestniczy w twinningu “Prawni-
ków Zachodnich”. Idea tego twinningu polega na 
daleko idącej współpracy pomiędzy prawnikami 
z miast partnerskich tj. Erlangen - Niemcy, Bilbao 
- Hiszpania, Rennes - Francja, Leuven - Belgia, E- 
xter - Wielka Brytania, Werona - Włochy. W ramach 
współpracy corocznie jedno z miast partnerskich 
organizuje konferencję wraz z programem towa- 

rzyszącym.  Zasadą jest, że prawnicy z miast przy-
jmujących kwaterują swoich kolegów w swoich 
prywatnych domach i sprawują nad nimi opiekę w 
czasie pobytu. Bazując na tych doświadczeniach,  
wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Prawni-
ków (AEA-EAL) postanowiliśmy przenieść spraw-
dzoną ideę na Wschód. Bezpośrednim impulsem 
do przygotowania “twinningu” wschodniego było 
przyznanie przez KRRP wyróżnienia w konkursie 

na najlepszy projekt zagraniczny, który zgłosiliśmy 
jako tzw. Projekt Wschodni. Konferencję poprze-
dziły liczne spotkania Komisji Zagranicznej oraz 
kontakty z AEA-EAL mające na celu organizacyj-
ne przygotowanie konferencji. Należy podkreślić 
iż liczba uczestników konferencji przerosła nasze 
oczekiwania. Niezależnie od prawników z Białoru-
si, Mołdawii, Ukrainy i Rosji uczestnictwo w kon-
ferencji zgłosili prawnicy z Azerbejdżanu, Gruzji, 

Kazachstanu i Uzbekistanu. W konferencji wzięli 
udział również prawnicy z miast zaprzyjaźnionych 
tj. z Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. O suk-
cesie projektu świadczy deklarowana gotowość 
zorganizowania konferencji, na nasz wzór, przez 
przedstawicieli samorządu adwokatów z Azerbej-
dżanu, Gruzji i Odessy na Ukrainie. Mamy ogromną 
nadzieję, iż konferencja w Gdańsku stanowi tylko 
początek stworzenia projektu na wzór “Zachod-

niego Twinningu Prawników” i objęcia współpracą 
samorządów prawniczych z Zachodu, Wschodu i 
części Azji. 

Radca Prawny Jarosław Niesiołowski
Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP

Radca Prawny Małgorzata Jaskólska
członek Komisji Zagranicznej OIRP 



Program wydarzeń

Czwartek, 4 lipca
Przyloty uczestników

Piatek, 5 lipca
09:00 – 09:45 Rejestracja uczestników
09:45 – 10:00 Otwarcie konferencji i wystąpienia powitalne
  - Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
  - Jerzy Mosek, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
  - Maria Ślązak, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL
10:00 – 12:00 I sesja – Europejskie i pozaeuropejskie regulacje prawne oraz praktyka dotycząca   
  ochrony danych osobowych. 
10:00 - 10:20 Ochrona danych osobowych w Polsce. RODO w ujęciu transgranicznym
  Michał Widawski, radca prawny,  członek Komisji Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Rad-  
  ców Prawnych w Gdańsku (Polska)
10:20 - 10:40 Zgoda małoletnich w RODO. Ochrona danych osobowych
  Ignacio Delgado Gonzalez, adwokat,  członek Izby Adwokackiej Bilbao (Hiszpania)
10:40 - 11.00 Regulacja prawne dotyczące ochrony  danych osobowych w Federacji Rosyjskiej
  Alexey Sozvariev, adwokat, Wicedziekan Izby Adwokackiej Kaliningradu (Rosja)
11:00 - 11:20 Regulacje dotyczące danych osobowych w Uzbekistanie  
  Sadikov Shukhrat, adwokat, Pierwszy Wiceprezes Republikańskiego Kolegium Adwokatów  
  (Uzbekistan)
11:20 - 11:40 Ochrona prywatności w praktyce zawodowej adwokatów w Kazachstanie
  Sergey Sizintsev, adwokat, członek Republikańskiego Kolegium Adwokatów (Kazachstan)
11:40 - 12:00 Dyskusja
12:00 - 13:00 Obiad
13:00 - 15:00 II Sesja -Regulacje oraz praktyka ochrony danych osobowych  w krajach spoza  UE
13:00 - 13:20 Istota zasady kolegialności i jej znaczenie
  Tornike Bakradze, adwokat, członek Gruzińskiej Rady Adwokackiej (Gruzja)
13:20 - 13:40 Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w  Mołdawii
  Marina Bzovii, adwokat, Republikańskie Kolegium Adwokatów (Mołdawia)
13:40 - 14:00 Regulacje prawne ochrony danych osobowych na Białorusi
  Wiktor Czajczic adwokat, Przewodniczący Republikańskiego Kolegium Adwokatów  
  (Białoruś)
14:00 - 14:20 Prawo adwokata do dostępu do informacji a ochrona danych osobowych 
  na Ukrainie  
  Maxym Popov, adwokat, Wiceprzewodniczący Komisji Prawa Gospodarczego Rady Ad- 
  wokackiej Regionu Odessy, 
14:20 - 14:45 Gwarancje ochrony danych osobowych w prawie Republiki Azerbejdżanu
  Anar Baghirov, Przewodniczacy Republikańskiego Kolegium Adwokatów Azerbejdżanu
15.00 - 15:15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

19:00 - 23:00 Kolacja wydana przez Dziekana i Radę OIRP w Gdańsku

Sobota, 6 lipca
09:00 – 11:00 Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej
11:00 – 14:00 Wycieczka z przewodnikiem po Starym Mieście Gdańsku
14:00 - 15:30 Obiad
16:00 - 19:00 Doroczny piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego
19:00 - 22:00 Wycieczka do Sopotu



RODO w teorii i praktyce państw 
- uczestników Twinningu Prawników (1)

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z zasadami ochrony danych 
osobowych w 12 krajach, porównując jak wdrażają one regulacje międzyna-
rodowe i jak mają się one do standardów Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady(UE)2016/679.

Polska. Ochronę danych osobowych reguluje RODO, ustawy wdrażające w 
tym ustawa z 10.05.2018r, które przedstawiono w pierwszym wystąpieniu, 
omawiając zakres podmiotowy i terytorialny, podstawowe prawa i obowiąz-
ki, legalność transferów danych osobowych poza EOG, jak i wprowadzone 
przepisy dotyczące ochrony dokumentów. 

r. pr. Michał Widawski

adwokat Ignacio 
Delgado Gonzales

Hiszpania. Baskijscy prawnicy zreferowali ochronę  danych osobowych w Hisz-
panii tj. ustawę organiczną nr 3/2018 z 5.12.2018r  wdrażającą RODO. Organem 
nadzorczym jest Agencia Española de Protección de Datos, która współpracuje 
z organami w autonomiach. Trwają prace legislacyjne dotyczące dronów, apli-
kacji, odcisków palców i innych szczegółowych kwestii. W wystąpieniu skupio-
no się na problematyce zgody udzielanej w imieniu małoletnich.

Rosja. Przetwarzanie danych osobowych określa ustawa federalna 152 z 
27.07.2006r o danych osobowych. Oprócz ustawy  przyjęto szereg regulami-
nów precyzujących jej przepisy. Odrębne regulacje dotyczą m.in. przetwarzania 
danych osobowych przez adwokatów. Ostatnie zmiany dopasowały prawo do 
RODO. Organ nadzorczy to Roskomnadzor. Szczególnie sankcje karne dotyczą 
kopiowania dowodów tożsamości. 

adwokat Aleksiej
Sozvariev

Uzbekistan. Stosowane dotychczas regulacje oparte o konstytucję z 8.12.1992 r.  
i szczegółowe akty jak ustawy bankowe, ubezpieczeniowe, czy tajemnice zawo-
dową. W czerwcu 2019r przyjęto ustawę o ochronie danych osobowych zbliżającą je 
do RODO. Ustanowiono centralny organ nadzorczy. W październiku nowe przepisy 
mają wejść w życie. 

adwokat Sukhurat
Sadikov

Kazachstan. Ochronę danych osobowych reguluje ustawa nr 94V z 
21.05.2013r. W  trakcie wystąpienia przybliżono zasady przetwarzania 
danych z uwzględnieniem przepisów dotyczących kancelarii. Szczególne 
uprawnienia zostały przyznane prawnikom w zakresie uzyskiwania informa-
cji. Kraj nie ma jednego organu posiadającego kompetencje w zakresie nad-
zoru danych osobowych. Maksymalna grzywna to 19.000 EUR. 

adwokat Siergiej
Sizintsev



RODO w teorii i praktyce państw 
- uczestników Twinningu Prawników (2)

Azerbejdżan. Obowiązują przepisy ustawy o danych osobowych z 1998r, 
zmieniane wg. regulacji międzynarodowych m.in. dekretem Prezydenta 
z 4.06.2010r. Parlament pracuje nad przepisami wzorowanymi na RODO. 
Planuje się unifikację nadzoru, aktualnie powierzonego kilku organom. Za-
pewniono, że doświadczenia zdobyte na konferencji zostaną uwzględnione  
przez kraj.

Gruzja. Najważniejszy akt dotyczący ochrony danych osobowych to ustawa z 
12.12.2011r - prawo o ochronie danych osobowych, a także z 19.07.2013r - o 
czynnościach i procedurze przekazania uprawnień przez Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. Organem nadzorczym jest Inspektor Stanowy. W wys-
tąpieniu omówiono zasady ochrony danych osobowych adwokatów.

adwokat Tornike
Bakradze

adwokat Marina
Bzovii

Mołdawia. Obowiązujące przepisy pochodzą z 15.02.2007r - ustawa o ochro-
nie danych osobowych i oparte są na Dyrektywie nr 95/46/CE. Trwają prace nad 
nowelizacją przewidującą uzgodnienie prawa z RODO. Projekt zakłada surowe 
kary do 0,5 mln EUR, które budzą obawy rządu. Obecnie są niskie i wynoszą do 
1250 EUR. Organem nadzorczym jest Centrului Național pentru Protecția Date-
lor cu Caracter Personal.

adwokat Wiktor 
Czajcic

Białoruś. Obowiązuje ustawa z 10.11.2008r o informacji, informatyzacji  
i ochronie informacji oraz ustawa z 21.07.2008r. Regulacje są dostosowywane 
do przepisów UE. Organem nadzorczym jest Operacyjne Centrum Analityczne 
- regulujące działania w zakresie ochrony informacji. Trwają prace nad przyję-
ciem nowej ustawy.

adwokat Maxym 
Popov

Ukraina. Ochronę danych osobowych oparto o ustawę z 1.06.2010r i Dyrek-
tywę 95/46/CE. W wyniku porozumienia z 2014r Ukraina zobowiązała się bliżej 
dostosować do przepisów UE. Za naruszenie obowiązujących regulacji przewi-
dziano obecnie grzywnę wysokości do 1000 EUR, co jest jedną z najniższych 
sankcji.

adwokat 
Anar Baghirov



RODO w teorii i praktyce państw 
- uczestników Twinningu Prawników (3)

Wielka Brytania. Na mocy aktu z 2018r zastosowanie znajduje RODO. W momencie wystąpienia z UE 
Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, niemniej zachowa pośrednio stosowanie RODO. Sankcje za 
naruszenie danych są nakładane - wspomniano o sankcji w sprawie Heathrow Airport Ltd. - 120000 GBP. 
Organ nadzorczy to Information Commissioner’s Office.

Niemcy. RODO wdrożono ustawą federalną z 5.07.2017r BDSG. Organ nadzorczy to Federalny Rzecznik 
ds. Ochrony Danych oraz Wolności Informacji, a także władze landów. Prace nad niemiecką ustawą były 
krytykowane, ale ocenia się, że ustawy się sprawdziły. Omawiana była sprawa roszczenia za wysyłanie 
spamu i sankcja nałożona na Knuddels.de. 

Informację opracował
r. pr. Michał Widawski

członek Komisji Zagranicznej OIRP w Gdańsku



Organizatorzy konferencji

Europejskie Stowarzyszenie 
Prawników AEA-EAL

AEA-EAL powstało w 1986 roku z inicjatywy byłych członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Mło-
dych Prawników (AIJA), którzy chcieli kontynuować współpracę i wzajemne kontakty, wymieniać doświa-
dczenia w sprawach zawodowych, zwłaszcza w obszarach transgranicznych i poszerzać wiedzę o prawie 
europejskim. Szczególną uwagę przywiązujemy do praktycznej strony wykonywania zawodu zapewnia-
jąc szkolenia w takich dziedzinach jak zarządzanie kancelarią, marketing usług prawniczych, zarządza-
nie siecią kontaktów czy pozyskiwanie klientów. W ciągu tych lat zorganizowaliśmy między innymi letnią 
szkołę europejskiego prawa gospodarczego w Kolegium Europejskim w Brugii oraz byliśmy konsultowani 
przez Komisję Europejską w procesie legislacyjnym. Nasi członkowie pochodzą z różnych krajów i kon-
tynentów, na przykład z Argentyny, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Kazachstanu, Mołdawii, 
Polski, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii czy z USA. Rosnąca sieć profesjona-
listów wspiera naszych członków w rozwoju zawodowym, nawiązywaniu nowych kontaktów i poszerza-
niu zakresu ich działalności. Nasz statut umożliwia członkostwo prawnikom ze wszystkich krajów i kon-
tynentów, jeżeli akceptują podstawowe wartości naszego zawodu takie jak niezależność, samorządność 
oraz ochrona tajemnicy zawodowej. Zapraszamy na naszą stronę www.aea-eal.eu oraz na Facebooka  
fb.com/europeanassociationoflawyers

Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Gdańsku

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku (OIRP w Gdańsku) jest organem samorządu zawodowego 
radców prawnych zwanego Krajową Izbą Radców Prawnych. OIRP w Gdańsku zrzesza blisko trzy tysiące 
radców prawnych z regionu pomorskiego, których przynależność do samorzadu jest obowiązkowa.  Izba 
sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez swoich członków, prowadzi postępowa- 
nia dyscyplinarne w przypadku naruszenia etyki zawodowej, a także organizuje kształcenie aplikantów i 
kształcenie ustawiczne radców prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu 
pomocy prawnej oraz reprezentowanie klientów przed sądami i trybunałami wszystkich instancji oraz 
przed urzędami i sądami administracyjnymi. Przy wykonywaniu zawodu radca prawny ma zagwaran-
towaną pełną niezależność. Ochronie podlegają także podstawowe zasady etyki zawodowej: tajemnica 
zawodowa, unikanie konfliktu interesów. Wszyscy radcowie prawni podlegają obowiązkowi ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku jest członkiem Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL), aktywnym uczestnikiem międzynarodowego twinningu 
adwokatów, a także ma podpisane porozumienie o współpracy z Izbą Adwokacką w Weronie oraz Stowar-
zyszeniem Prawniczym (Law Society) w Hong Kongu oraz od przeszło 10 lat uczestniczy w twiningu Izb  
z Belgii, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a w 2019 roku po raz pierwszy współorganizowała twinning  
z kolegami ze Wschodu.
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Prawo UE dotyczące 
niepełnosprawności i Konwencja ONZ 
o prawach osób z
niepełnosprawnościami
Zdolność prawna osób z niepełnosprawnościami 
SEMINARIUM DLA PRAKTYKUJĄCYCH 
PRAWNIKÓW 
Trewir, 16-17 września 2019 r. 

Prelegenci 

Jorge Araya, sekretarz, Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych, 
Rada Praw Człowieka i Wydział Traktatów, Biuro Wysokiego 
Komisarza do spraw Praw Człowieka, Genewa 

Jenny Goldschmidt, emerytowany profesor w dziedzinie praw 
człowieka, Utrecht University School of Law 

John Horan, barrister, Cloisters, Londyn 

Anna Śledzińska-Simon, adiunkt na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, 
Uniwersytet Wrocławski 

Marcin Szwed, prawnik, Helsińska Fundacja Praw Człowieka; 
Adiunkt, Katedra Prawa Konstytucyjengo, Wydział Prawa i 
Administracji, Uniwersytet Warszywski 

Monika Zima-Parjaszewska, prawnik, Adiunkt na Wydziale Prawa 
i Kryminologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej (do potwierdzenia) 

Główne tematy 
 Główne cechy Konwencji ONZ

o prawach osób z
niepełnosprawnościami

 Prawo UE dotyczące
niepełnosprawności

 Równość wobec prawa
 Wspieranie podejmowania

decyzji
 Prawo  osób z

niepełnosprawnosciami do
założenia rodziny

 Aresztowanie osób z
niepełnosprawnościami

 Prawa procesowe osób z
niepełnosprawnościami

Języki 
angielski, polski 
(tłumaczenie symultaniczne) 

Numer wydarzenia 
419DV19 

Organizator 
ERA (Sanja Jovičić) przy wsparciu sieci 
tematycznej Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego ds. Niepełnosprawności i 
Europejskiego Forum Osób z 
Niepełnosprawnościami (EDF) - w 
imieniu Komisji Europejskiej (instytucji 
zamawiającej). 

Finansowane przez Program REC Unii Europejskiej (2014-2020) 



  Prawo UE dotyczące niepełnosprawności i Konwencja ONZ o prawach osób z 
niepełnosprawnościami  

Poniedziałek, 16 września 2019 r. 
08:30 Przybycie i rejestracja uczestników 

09:00 Otwarcie seminarium 
Sanja Jovičić 

I. MIĘDZYNARODOWE RAMY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA
DOTYCZĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

09:15  Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (UNCRPD): 
główne cechy 
 Cel, ogólne zasady i prawa w Konwencji o prawach osób z

niepełnosprawnościami (UNCRPD)
 Rola Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie

monitorowania: Sprawozdawczość państwowa i procedura składania skarg
indywidualnych

Jorge Araya 

10:00 Dyskusja 

10:15  Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w prawie UE 
 Formalny związek pomiędzy Konwencją o prawach osób z

niepełnosprawnościami a prawem UE, w szczególności Kartą praw
podstawowych UE, jak również prawem krajowym

 Kompetencje UE w tej dziedzinie
 Zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku
Anna Śledzińska-Simon

11:00 Dyskusja 

11:15 Przerwa kawowa 

11:45 Studium przypadku:  
Wykorzystanie postępowania prejudycjalnego w prawie UE w celu  
odniesienia się do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w 
kontekście zatrudnienia 
Anna Śledzińska-Simon 

12:30 Dyskusja 

13:00 Obiad 

II. ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

14:00 Prawo do równego traktowania wobec prawa 
Marcin Szwed 

14:45 Dyskusja 

15:00 Prawo osób z niepełnosprawnościami do założenia rodziny 
     Jenny Goldschmidt 

15:45 Dyskusja 

16:00 Przerwa kawowa 

16:30 Studium przypadku: 
Jak zabezpieczyć prawa ofiar niepełnosprawnych w postępowaniu 
sądowym? 
Marcin Szwed 

17:30 Dyskusja 

18:00 Koniec pierwszego dnia seminarium 

19:30 Kolacja 

Cel 
Szkolenie da uczestnikom dogłębny i 
konkretny wgląd w prawo do równego 
traktowania na mocy art. 12 Konwencji 
ONZ o prawach osób z 
niepełnosprawnościami i Uwagi ogólnej nr 
1 Komitetu Konwencji ONZ o prawach 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
związanych z nią zabezpieczeń i 
standardów.  
Zdolność prawna ma wpływ na wszystkie 
aspekty życia osób z 
niepełnosprawnościami i istnieje potrzeba 
lepszego zrozumienia obowiązków państw-
stron w zakresie zapewnienia wspieranego 
procesu decyzyjnego w odniesieniu do 
wszystkich osób z niepełnosprawnościami 
oraz sposobu, w jaki można go skutecznie 
zorganizować na szczeblu krajowym i 
lokalnym wraz z odpowiednimi 
gwarancjami prawnymi. 

Kto powinien wziąć udział? 
W seminarium mogą wziąć udział 
wyłącznie praktykujący prawnicy, 
zwłaszcza prawnicy prowadzący praktykę 
prywantą, organizacje pozarządowe, 
organy do spraw równego traktowania, 
naukowcy i szkoleniowcy z państw 
członkowskich UE, Islandii lub  
Liechtensteinu. 

Dowiesz się, … 
 jak określać kluczowe obszary, w

których konieczne jest zastosowanie
Konwencji o prawach osób z
niepełnosprawnościami (UNCRPD);

 jak rozróżniać pomiędzy różnymi
źródłami prawa i stosować je w
odpowiednich sytuacjach;

 jak zapewninić spójne rozumienie
pojęcia niepełnosprawności w całej
UE;

 jak  propagować wiedzę na temat
istnienia Konwencji o prawach osób z
niepełnosprawnościami w systemie
sądowniczym i zagwarantować środki
ochrony praw osób z
niepełnosprawnościami;

 jak upewnić się, że prawa osób
niepełnosprawnościami nie są w żaden
sposób ograniczane w postępowaniu
sądowym;

 jak rozwiązać problem dyskryminacji
ze względu na niepełnosprawność;

 jakie są konkretne przykłady do
wykorzystania w praktyce.

CPD 
Programy ERA spełniają wymogi 
pozwalające uznać je za programy 
ustawicznego rozwoju zawodowego (CPD). 
Seminarium to odpowiada 10.5 godzinom 
CPD. 



Wtorek, 17 września 2019 r. 

09:00 Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego osób z 
niepełnosprawnościami 
Monika Zima-Parjaszewska 

09:45 Dyskusja 

10:00 Skuteczne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w postępowaniu 
przed sądem krajowym - perspektywa międzynarodowa 
John Horan 

10:45 Przerwa kawowa 

11:15 Studium przypadku:  
Rola prawników w niesieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami w  
postępowaniu sądowym 
Monika Zima-Parjaszewska 

12:45 Dyskusja i wymiana doświadczeń krajowych 

13:00 Koniec seminarium 

Aktualne informacje o programie: www.era.int 

Program może ulec zmianie. 

Ta seria seminariów otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej.  
Program REC (2014-2020). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej : 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm 

Zwracamy uwagę, że o ile tłumaczenie symultaniczne będzie oferowane 
podczas tego wydarzenia, nie wszystkie referaty prelegentów są dostępne 
we wszystkich językach konferencyjnych. 

Opinie uczestników: 
“Wysoko wykwalifikowani prelegenci” 

“Dobry sposób na rozwinięcie się” 

„Wydarzenia ERA to świetny sposób na 
samodoskonalenie i podniesienie poziomu 
wiedzy specjalistycznej ” 

“Wszystko było wyjątkowe” 

Osoby kontaktowe 

Sanja Jovičić 
prawniczka zajmująca się 
projektami 
email: sjovicic@era.int 

Sabine Framing 
asystentka 
email: Sframing@era.int 

Program wieczorny 
Po całodziennym 
intensywnym 
szkoleniu, 16 
września 2019 r. 
zapraszamy na 

kolację bez dodatkowych kosztów z innymi 
uczestnikami z różnych krajów. 

Odkryj Trewir 
Odkryj Trewir, 
zbudowany w 
oparciu o 
wielowiekową 
historię i 
otoczony 
zróżnicowaną 
kulturą. Przeżyj to, co zainspirowało 
Rzymian, zanurz się w bogatej i 
zróżnicowanej historii miasta lub po prostu 
przejdź się i zanurz się w jego atmosferze. 
Odkryj niektóre z głównych atrakcji i 
zabytków i odwiedź Porta Nigrę, katedrę 
św. Piotra i Bazylikę Konstantyna.  

Podróż 
Przewozy wahadłowe z lotnisk w 
Luksemburgu (30 minut) i we Frankfurcie 
Hahn (50 minut) do Centrum 
Konferencyjnego ERA można rezerwować 
po specjalnych stawkach pod adresem: 
era@finkelgruens-taxi.de. 

http://www.era.int/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
mailto:era@finkelgruens-taxi.de


   
 Zgłoszenia na seminarium  Prawo UE dotyczące niepełnosprawności i 

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami  
można składać przez internet pod adresem: www.era.int/?128426&de  
 

Warunki uczestnictwa 
 
Selekcja  
1. Udział wziąć mogą jedynie praktykujący prawnicy, z uwzględeniem, organizacji 

pozarządowych (NGOs), instytucji zajmujących się problematyką równego 
traktowania i pracowników naukowych z państw członkowskich UE, Islandii lub 
Liechtensteinu. 

2. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona (35). Uczestnicy zostaną wybrani w 
procedurze selekcji. W selekcji zastosowane zostaną następujące kryteria :  

i. znaczenie seminariów dla życia zawodowego wnioskodawcy;  

ii. równowaga geograficzna i językowa pomiędzy uczestnikami;  

iii. zdolność do rozpowszechniania uzyskanych informacji; 

iv. w przypadku nadwyżki wniosków, tylko jeden uczestnik z danej instytucji 
może zostać przyjęty; 

v. w przypadku wnioskodawców o takich samych kwalifikacjach wybrany 
zostanie pierwszy wnioskodawca, który dokona rejestracji; 

vi. wnioski od osób niepełnosprawnych są szczególnie mile widziane. 

3. Zgłoszenia należy składać do dnia 25 sierpnia 2019. 

4. Odpowiedź zostanie wysłana do każdego wnioskodawcy wkrótce po upływie tego 
terminu. Radzimy nie rezerwować podróży lub hotelu przed otrzymaniem 
naszego potwierdzenia.  

Opłata rejestracyjna 
5. Brak opłaty rejestracyjnej. 

Koszty podróży 

6. Koszty podróży będą zwracane do maksymalnej wysokości 360 euro tylko 
uczestnikom przybywającym z zagranicy i pod warunkiem przedstawienia 
oryginalnych dowodów podróży (takich jak bilet lotniczy, karta pokładowa, bilet 
kolejowy, rachunek za przejazd taksówką itp.) Uczestników informuje się o obowiązku 
korzystania z najbardziej opłacalnego środka transportu. 

Zakwaterowanie 

7. ERA  bezpośrednio pokryje  koszty maksymalnie 2 noclegów, lecz tylko w przypadku 
hotelu zarezerwowanego przez ERA. 

Inne usługi 

8. ERA oferuje jedną kolację, dwa obiady, napoje spożywane podczas imprezy oraz 
dokumenty warsztatowe. 

Uczestnictwo 
9. Wymagany jest udział w całej konferencji, a Państwa obecność będzie monitorowana.  

Świadectwo uczestnictwa zostanie rozdane na koniec konferencji.  

10. Lista uczestników zawierająca adres każdego uczestnika zostanie udostępniona 
wszystkim uczestnikom, chyba że ERA otrzyma od uczestnika pisemny sprzeciw nie 
później niż tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia. 

Zgłoszenia na seminarium  
Prawo UE dotyczące 
niepełnosprawności i 
Konwencja ONZ o prawach 
osób z 
niepełnosprawnościami  
można składać przez internet 
pod adresem : 
www.era.int/?128426&de  
 
Miejsce konferencji 
ERA Conference Centre 
Metzer Allee 4 
54295 Trier 
Germany 
 
Języki 
Angielski, Polski (tumaczenie 
symultaniczne) 

Osoba do kontaktu 
Sabine Framing 
Sekretarka 
SFraming@era.int 
+49 651 9 37 37 421 
 
Podaj numer wydarzenia, w którym 
będziesz uczestniczyć. 
 

 

 

www.era.int/?128426&de  
 

http://www.era.int/?128426&
http://www.era.int/?128426&
http://www.era.int/?128426&
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