
 

 

 

Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online 
 

Konferencja Naukowa organizowana wspólnie przez WAiNS PW, WPIA UG 

oraz Naczelną Radę Adwokacką 

 

Patronaty:  

 

 

 

 

Termin: 07 grudnia 2022 roku 

 

Wydarzenie bezpłatne, wymagana rejestracja uczestników: 

https://cli.re/WqEJqA 

Udział osobisty: 

Politechnika Warszawska 

pl. Politechniki 1 

Warszawa 

Udział zdalny: 

Platforma ZOOM, link zostanie przesłany 

kilka dni przed konferencją 

 

Ze względów organizacyjnych i technicznych, uczestnicy zdalni nie będą mieli możliwości 

zadawania pytań w trakcie wystąpień/dyskusji.  

Transmisja online zostanie zarejestrowana, a jej fragmenty w późniejszym terminie 

udostępnione na platformie e-Palestra. 

Kontakt z organizatorami: konferencja-pnt.wains@pw.edu.pl. 

 

PROGRAM: 

• 9.00-9.15, Powitanie uczestników 



o dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW - Dziekan WAiNS PW  

o dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG – Kierownik Katedry 

Informatyki Prawniczej WPiA UG 

o adw. Przemysław Rosati - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

• 9.20-9.40, „Adwokat jako administrator danych osobowych. 

Nieoczywiste granice tajemnic prawnie chronionych i ochrony 

danych osobowych” 

o dr hab. Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony 

Danych 

 

• 9.40-10.00, Referat wprowadzający 

o adw. Przemysław Rosati - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

• Blok tematyczny: „Współczesne zagrożenia dla tajemnicy 

adwokackiej online”,  

prowadzący: dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG 

o 10.00-10.20, „Inwigilacja a ochrona tajemnicy adwokackiej – 

sprawozdanie ze sprawy ETPCz Pietrzak v Polska”, adw. Mikołaj 

Pietrzak, Dziekan ORA w Warszawie. 

o 10.20-10.40, „Tajemnica adwokacka w czasach inwigilacji 

Pegasusem”, adw. Dorota Brejza, Izba Adwokacka w Bydgoszczy. 

o 10.40-11.00, "Internet Rzeczy jako źródło zagrożenia dla 

tajemnicy adwokackiej", dr Jarosław Greser, UAM. 

o 11.00-11.20, "Adwokat w social mediach a obowiązek 

zachowania tajemnicy zawodowej”, adw. Karolina Wilamowska, 

UŁ. 

o 11.20-11.40, Dyskusja 

  

• 11.40-12.00, Przerwa kawowa 

  

• Blok tematyczny: “Tajemnica adwokacka a gromadzenie 

dowodów elektronicznych przez organy ścigania”,  

prowadzący: dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN 

o 12.00-12.20, “Nienaruszalności tajemnicy obrończej podczas 

pracy operacyjnej. Utopia czy rzeczywistość?”, dr hab. 

Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ. 



o 12.20-12.40, "Tajemnica adwokacka w praktyce obrońcy - jak 

prokuratura i organy ściągania zbierają dowody elektroniczne 

objęte tajemnicą zawodową", adw. Adam Baworowski, Instytut 

LegalTech NRA. 

o 12.40-13.00, „Pakiet e-Evidence a ochrona tajemnicy 

adwokackiej w globalnych usługach online”, dr Marcin 

Rojszczak, PW. 

o 13.00-13.20, „Kontrola operacyjna w polskim porządku 

prawnym a standard europejski”, dr Maciej Fingas, UG. 

o 13.20-13.40, Dyskusja. 

  

• 13.40-14.00, Przerwa kawowa 

  

• Blok tematyczny: “Standardy cyberbezpieczeństwa Adwokatury”, 

prowadzący: adw. Paulina Rzeszut, Instytut LegalTech NRA 

o Wprowadzenie – adw. Przemysław Barchan, Instytut LegalTech 

NRA. 

o 14.00-14.20, „Bezpieczeństwo danych w kontekście wniosków o 

zwolnienie z tajemnicy adwokackiej,” adw. Bartłomiej 

Piotrowski, Pełnomocnik Prezesa NRA ds. Tajemnicy 

Adwokackiej. 

o 14.20-14.40, ,,Przetwarzanie danych osobowych w kancelarii 

prawnej”, adw. dr Aleksandra Iskra-Nowiszewska, Instytut 

LegalTech NRA. 

o 14.40-15.00, „Charakter dobrych praktyk dot. 

cyberbezpieczeństwa Adwokatury a informacje prawnie 

chronione”, adw. Piotr Warchoł, Instytut LegalTech NRA. 

o 15.00-15.20, „Odpowiedzialność  dyscyplinarna za ujawnienie 

tajemnicy adwokackiej na przykładzie świadczenia usług 

online”, adw. dr Lucyna Staniszewska, UAM. 

o 15.20-15.40, Dyskusja. 

 

• 0k. 15.45, Zamknięcie konferencji 

  


